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 La 17.03.2020 Parlamentul a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 17 

martie – 15 mai 2020. Prin aceeași Hotărâre, Parlamentul a delegat Comisia pentru Situații Excepționale cu dreptul 
de a pune în executare o serie de măsuri în vederea depășirii situației epidemiologice din țară. Totuși, în condițiile unui 
Parlament funcțional și în pofida unor texte clare și exhaustive din Constituție, Comisia pentru Situații Excepționale a 
modificat pe perioada stării de urgență Codul contravențional, care este o lege organică. Modificările au vizat în mod 
special procedura și termenii de examinare a cauzelor contravenționale intentate în legătură cu nerespectarea măsurilor 
adoptate de Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică. În condițiile în care 
o lege organică poate fi modificată doar de către Parlament, este evidentă neconstituționalitatea, cel puțin parțială, a 
Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale însă, cu regret, Curtea Constituțională nu este 
mandatată cu dreptul de a supune controlului de constituționalitate actele normative adoptate de  Comisia pentru Situații 
Excepționale. În aceste condiții, statul este obligat să identifice soluții pentru a nu permite unei autorități să adopte acte 
normative neconstituționale și care nu pot fi supuse unui control de constituționalitate. 

Cuvinte-cheie: Comisia Situații Excepționale, Constituție, Parlament, contestație, recurs, control de constitu-
ționalitate.

AMENDMENT OF THE CONTRAVENTION CODE OR DEFIANCE OF THE CONSTITUTION By 
THE EXCEpTIONAL SITUATIONS COMMISSION?

On 17.03.2020, the Parliament declared a state of emergency on the entire territory of the Republic of Moldova for the 
period March 17 - May 15, 2020. By the same Decision, the Parliament delegated the Commission for Exceptional Situati-
ons with the right to implement a series of measures to overcome the epidemiological situation in the country. However, in 
the conditions of a functioning Parliament and despite the clear and exhaustive texts of the Constitution, the Commission 
for Exceptional Situations amended during the state of emergency the Contravention Code, which is an organic law. The 
amendments specifically concerned the procedure and terms for examining infringement cases brought in connection with 
non-compliance with the measures adopted by the Commission for Exceptional Situations and the Extraordinary Commis-
sion for Public Health. In the conditions in which an organic law can be modified only by the Parliament, it is obvious the 
unconstitutionality, at least partial, of the Disposition no. 4 of 24.03.2020 of the Commission for Exceptional Situations, but 
unfortunately, the Constitutional Court is not mandated with the right to submit to constitutional review the normative acts 
adopted by the Commission for Exceptional Situations. Under these conditions, the state is obliged to identify solutions in 
order not to allow an authority to adopt unconstitutional normative acts that cannot be subject to constitutional review.

Keywords:   Exceptional Situations Commission, Constitution, Parliament, contestation, appeal, constitutionality 
control.
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MODIFICATION DU CODE DE CONTRAVENTION OU DéFIANCE DE LA CONSTITUTION pAR LA 
COMMISSION DES SITUATIONS EXCEpTIONNELLES?

Le 17.03.2020, le Parlement a déclaré l’état d’urgence dans toute la République de Moldova pour la période du 17 
mars au 15 mai 2020. Par la même décision, le Parlement a délégué la Commission pour les situations exceptionnelles 
avec le droit de mettre en œuvre une série de mesures pour surmonter la situation épidémiologique dans le pays. Toutefois, 
dans les conditions d’un parlement qui fonctionne et malgré des textes constitutionnels clairs et exhaustifs, la Commission 
des situations exceptionnelles a modifié le Code de la contravention, qui est une loi organique, pendant l’état d’urgence. 
Les modifications concernaient en particulier la procédure et les modalités d’examen des cas de contravention introduits 
dans le cadre du non-respect des mesures adoptées par la Commission des circonstances exceptionnelles et la Commission 
extraordinaire de la Santé publique. Étant donné qu’une loi organique ne peut être modifiée que par le Parlement, il est 
évident que la disposition no. 4 du 24.03.2020 de la Commission pour les situations exceptionnelles mais à regret, la Cour 
Constitutionnelle n’est pas habilitée à soumettre au contrôle constitutionnel les actes normatifs adoptés par la Commission 
pour les situations exceptionnelles. Dans ces conditions, l’ État est tenu d’identifier des solutions pour empêcher une autori-
té d’adopter des actes normatifs inconstitutionnels qui ne peuvent faire l’objet d’un contrôle constitutionnel.

Mots-clés: Commission des Situations Exceptionnelles, Constitution, Parlement, contestation, appel, contrôle de 
constitutionnalité.

ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОДЕКСА ИЛИ НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ 
КОМИССИЕЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ?

Парламент объявил 17.03.2020 года Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова с 
17 марта по 15 мая 2020 года. Этим же Постановлением Парламент делегировал Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям право применять ряд мер по преодолению сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. 
однако, в условиях функционального парламента и несмотря на четкие и исчерпывающие тексты Конститу-
ции, Комиссия по чрезвычайным ситуациям внесла поправки в Администравный Кодекс, который является ор-
ганическим законом. Поправки, в частности, касались порядка и сроков рассмотрения дел о правонарушениях, 
зарегистрированных в связи с несоблюдением мер, принятых Комиссией по чрезвычайным ситуациям и Чрезвы-
чайной комиссией по общественному здравоохранению. Учитывая, что в органический закон поправки могут 
быть внесены только Парламентом, очевидна неконституционность Положения № 4 от 24.03.2020 Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере частично, однако, к сожалению, Конституционный суд не на-
делен правом осуществлять конституционный контроль нормативных актов, принятых Комиссией по чрезвы-
чайным ситуациям. в этих условиях, государство обязано найти решения, чтобы не позволить органу власти 
принимать неконституционные нормативные акты, которые не могут быть предметом контроля со стороны 
Конституционного суда.

Ключевые слова: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, Конституция, парламент, оспаривание, обжалова-
ние, контроль конституционности.

Introducere
 Prin Hotărârea Parlamentului Nr. 55 din 

17.03.2020 [1] a fost declarată Starea de urgență pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 
martie – 15 mai 2020. Prin aceeași Hotărâre, Parla-
mentul a delegat Comisia pentru Situații Excepționale 

cu dreptul de a pune în executare o serie de măsuri în 
vederea depășirii situației epidemiologice din țară. 
Totuși, în condițiile unui Parlament funcțional și în 
pofida unor texte clare și exhaustive din Constituție, 
Comisia pentru Situații Excepționale a modificat pe 
perioada stării de urgență Codul contravențional, 
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care este o lege organică. Modificările au vizat în 
mod special procedura și termenii de examinare a 
cauzelor contravenționale intentate în legătură cu 
nerespectarea măsurilor adoptate de Comisia pen-
tru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară 
pentru Sănătate Publică. În condițiile în care o lege 
organică poate fi modificată doar de către Parla-
ment, este evidentă neconstituționalitatea, cel puțin 
parțială, a Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a Co-
misiei pentru Situații Excepționale însă, cu regret, 
Curtea Constituțională nu este mandatată cu dreptul 
de a supune controlului de constituționalitate acte-
le normative adoptate de  Comisia pentru Situații 
Excepționale. 

Expunerea conținutului de bază
Hotărârea Parlamentului Nr. 55 din 17.03.2020 [1] 

a declarat Stare de urgență în Republica Moldova, pe 
perioada 17 martie – 15 mai 2020, iar Comisia pentru 
Situații Excepționale a pus în executare următoarele 
măsuri: 

instituirea unui regim special de intrare și ieșire 1) 
din țară;

instituirea unui regim special de circulație pe 2) 
teritoriul țării;

introducerea regimului de carantină și luarea 3) 
altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;

stabilirea unui regim special de lucru pentru 4) 
toate entitățile;

interzicerea desfășurării adunărilor, manifesta-5) 
țiilor publice și a altor acțiuni de masă;

dispunerea, la necesitate, a raționalizării con-6) 
sumului de alimente și de alte produse de strictă 
necesitate;

coordonarea activității mijloacelor de infor-7) 
mare în masă;

modificarea procedurii de numire în funcție și 8) 
de destituire a conducătorilor agenților economici și 
ai instituțiilor publice;

interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepția 9) 

cazurilor prevăzute de actele normative, pentru aceas-
tă perioadă;

chemarea cetățenilor pentru prestări de servicii 10) 
în interes public în condițiile legii;

efectuarea, în modul stabilit de lege, a 11) 
rechizițiilor de bunuri în scopul prevenirii și lichidă-
rii consecințelor situațiilor care au impus declararea 
stării de urgență;

efectuarea altor acțiuni necesare în vederea 12) 
prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pan-
demiei de coronavirus (COVID-19).

Examinând cu atenție conținutul Hotărârii Parla-
mentului nr. 55 din 27.03.2020 observăm că acesta 
nu a acordat Comisiei pentru Situații Excepționale 
dreptul de legiferare, în condițiile în care art. 60 alin. 
1) din Constituția Republicii Moldova reglementea-
ză expres că: Parlamentul este organul reprezenta-
tiv suprem al poporului Republicii Moldova și unica 
autoritate legislativă a statului. Totuși la 24 martie 
2020 Comisia pentru Situații Excepționale adoptă 
Dispoziția [2] nr. 4 care prin punctele 22-40 și 45 
modifică în mod arbitrar cadrul legal existent privi-
tor la contestarea deciziilor agentului constatator în 
materie contravențională după cum urmează: 22) Pe 
durata stării de urgenţă cauzele contravenţionale în 
care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării 
de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălca-
rea dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţio-
nale a Republicii Moldova, termenul de contestare 
a deciziei agentului constatator este de 48 ore de 
la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu 
au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei 
contravenţionale, de la data înmânării copiei de pe 
decizia respectivă în condiţiile art. 4471 alin.(8) din 
Codul contravenţional. 23. Persoana nu poate fi re-
pusă în termen, cazul omiterii termenului prevăzut 
la punctul 22. 24. Persoana faţă de care a fost emi-
să decizia şi care a lipsit atât la examinarea cauzei, 
cât şi la pronunţarea deciziei şi nu a fost informată 
despre decizia emisă poate contesta decizia; agen-
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tului constatator şi peste termen, dar numai tîrziu 
de 24 ore de la data începerii executării sancţiunii 
contravenţionale saua perceperii despăgubirii ma-
teriale. 25. Contestaţia împotriva deciziei emise 
asupra cauzei contravenţionale se depune, inclusiv 
prin intermediul poştei electronice, la autoritatea 
din care face parte agentul constatator, care a exa-
minat cauza, conform competenţei teritoriale.In cel 
mult 24 ore de la data depunerii, agentul constata-
tor expediază contestaţia şi dosarul cauzei contra-
venţionale în instanţa de judecată competentă. 26. 
Contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţi-
unii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal 
cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului 
constatator. 27. Deciziile privind examinarea con-
travenţiei în temeiul constatării personale a agentu-
lui constatator pot fi contestate cu recurs, în termen 
de 24 ore din data aplicării sancţiunii, în instanţa 
de fond conform competenţei teritoriale. 28. De-
ciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul 
constatării personale a agentului constatator pot fi 
contestate în baza următoarelor temeiuri: 28.1. con-
travenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu 
vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Si-
tuaţii Excepţionale a Republicii Moldova; 28.2. s-au 
aplicat sancţiuni în alte limite decât cele prevăzute 
de partea specială a cărţii a doua. 29. în termen de 
24 de ore de la data intrării cauzei contravenţionale 
în instanţă, judecătorul verifică competenţa şi, după 
caz: 29.1. dispune remiterea după competenţă a do-
sarului cu privire la contravenţie; 29.2. fixează data 
examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea 
părţilor şi altor participanţi la şedinţă, întreprinde 
alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare. 30. Cauza 
contravenţională se judecă în termen de 48 de ore 
de la data intrării dosarului în instanţă. 31. Dacă 
există temeiuri rezonabile, judecătorul, prin înche-
iere motivată, poate prelungi termenul de judecare a 
cauzei cu 24 de ore. 32. în cel mult 24 de ore de la 
data pronunţării hotărârii judecătoreşti, copia ei se 

remite părţilor, care nu au fost prezente la şedinţa 
de judecare a cauzei contravenţionale, inclusiv prin 
poşta electronică, şi, la cerere, celor prezente, faptul 
expedierii consemnându-se în dosar. 33. Soluţiona-
rea cauzei contravenţionale în procedură scrisă se 
desfăşoară ținându-se cont de prevederile punctul 
22-32 din prezenta Dispoziţie. 34. Hotărârile jude-
cătoreşti contravenţionale, emise în condiţiile punc-
tului 22 pot fi atacate cu recurs, care poate fi depus 
şi prin poştă electronică, pentru a se repara erorile 
de drept, în următoarele temeiuri: 34.1 .contraveni-
entul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de 
Codul Contravenţional şi de Dispoziţiile Comisiei 
pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova; 
34.2. s-au aplicat sancţiuni în alte limite decât cele 
prevăzute de lege sau nu corespund faptei săvârșite 
sau persoanei contravenientului; 34.3. contraveni-
entul a fost supus anterior răspunderii contraven-
ţionale pentru această faptă sau există o cauză de 
înlăturare a răspunderii contravenţionale, sau apli-
carea sancţiunii a fost înlăturată de o noua lege ori 
anulată de un act de amnistie, sau a intervenit dece-
sul contravenientului ori împăcarea părţilor în cazul 
prevăzut de lege; 34.4. faptei săvârșite i s-a dat o 
încadrare juridică greşită; 34.5. a intervenit o lege 
mai favorabilă contravenientului. 35. Recursul îm-
potriva hotărârii judecătoreşti contravenţionale se 
declară în termen de 24 de ore de la data pronunţării 
hotărârii judecătoreşti sau, pentru părţile care nu au 
fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contra-
venţionale, de la data comunicării hotărârii judecă-
toreşti, dar nu mai târziu de 48 de ore de la data pro-
nunţării hotărârii judecătoreşti. 36. Recursul primit, 
împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, 
în cel mult 12 ore de la data expirării termenului 
de declarare a recursului, instanţei de recurs. 37. 
Recursul declarat cu omiterea termenului, nu poate 
fi repus în termen. 38. Recursul împotriva hotărârii 
judecătoreşti contravenţionale nu suspend executa-
rea ei. 39. După examinarea recursului, instanţa de 
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recurs adoptă una dintre următoarele decizii: 39.1. 
respinge recursul şi menţine hotărîrea atacată dacă 
recursul: a) este tardiv; b) este inadmisibil; c) este 
nefondat; 39.2. admite recursul, casînd hotărîrea 
atacată, parţial sau integral, şi adoptă una dintre 
următoarele soluţii: a) dispune achitarea persoanei 
sau încetarea procesului contravenţional în cazurile 
prevăzute la art.441 din Codul contravenţional; b) 
rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărâri, însă 
fără a înrăutăţi situaţia contravenientului. 40. Preve-
derile Codului contravenţional se aplică în măsura 
în care nu contravin prezentei Dispoziţii. 45. Neres-
pectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia 
pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va ser-
vi temei de tragere la răspundere contravenţională 
şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Prin adoptarea acestei Dispoziții, care prin puncte-
le 22-40 modifică provizoriu Codul Contravențional 
(ce are statut de lege organică), Comisia pentru 
Situații Excepționale a încercat să se substituie Par-
lamentului, care este unica autoritate legislativă a 
statului. În temeiul art. 72, alin. 1) din Constituție, 
legile organice sunt adoptate (modificate și abro-
gate) de către Parlament. Iar în temeiul Legii nr. 54 
pentru modificarea Legii Nr. 212/2004[3] privind 
regimul stării de urgență, de asediu și de război s-a 
reglementat direct posibilitatea ca, în perioada stării 
de urgență Parlamentul să poată modifica legile or-
ganice și implicit Codul Contravențional.

Pe perioada stării de urgență, Parlamentul Re-
publicii Moldova a activat în mod continuu, iar ac-
tele legislative adoptate de acesta au fost publicate 
în Monitorul Oficial conform art.76 din Constituție, 
care prevede că, o lege intră în vigoare la data publi-
cării, iar nepublicarea acesteia atrage inexistența ei. 
În aceeași ordine de idei, menționăm că, Parlamentul 
în calitatea sa de for legislativ suprem, este format 
din 101 deputați aleși de către popor, (mandatați în 
mod suveran cu dreptul de a legifera), în timp ce Co-

misia pentru Situații Excepționale (CSE) este forma-
tă din 26 de membri, toți fiind numiți în funcție și 
fiind preponderent exponenți ai puterii executive:

Prim-ministrul Republicii Moldova;1. 
Vicepremierul pentru Reintegrare Europeană;2. 
Ministrul Finanțelor;3. 
Ministrul de Interne;4. 
Șeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 5. 

Excepţionale al MAI;
Secretarul General al Guvernului;6. 
Ministrul Economiei și Infrastructurii;7. 
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Eu-8. 

ropene;
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării;9. 

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției So-10. 
ciale;

Ministrul Justiției;11. 
Ministrul Apărării;12. 
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 13. 

și Mediului;
Directorul Agenției Relații Funciare și Ca-14. 

dastru;
Directorul Agenției Rezerve Materiale;15. 
Directorul Agenției ,,Moldsilva”;16. 
Directorul Centrului Național Anticorupție;17. 
Procurorul General;18. 
Directorul Serviciului de Informații și Secu-19. 

ritate;
Președintele Academiei de Științe a Moldo-20. 

vei;
Bașcanul Găgăuziei;21. 
Directorul General al Agenției Naționale pen-22. 

tru Reglementare în Energetică;
Președintele Consiliului de administrație al 23. 

S.A. „Moldovagaz”;
Directorul General al ÎS ,,Moldelectrica”;24. 
Șeful Direcției generale planificare strategică 25. 

și rezerve de mobilizare;
Directorul Serviciului Naţional Unic pentru 26. 

Apelurile de Urgenţă 112.
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Deși CSE nu avea atribuții de legiferare, prin adop-
tarea Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 ea intervine în 
modificarea Codului contravențional, asumîndu-și 
rolul de legislator în condițiile existenței unui Parla-
ment lucrativ și fără a publica această Dispoziție în 
Monitorul Oficial, limitându-se la publicarea aceste-
ia doar pe pagina oficială a Guvernului. În practică, 
atât agenții constatatori cât și instanțele de judecată 
au aplicat amenzi în baza art. 771, alin. 1) din Codul 
contravențional și au examinat contestațiile în confor-
mitate cu Dispoziția nr. 4 a CSE din 24.03.2020, ba-
zându-se pe pct. 45 din această dispoziție care preve-
de că: nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite 
de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică 
şi va servi temei de tragere la răspundere contraven-
ţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Considerăm că se manifestă o situație paradoxa-
lă, deoarece, pe de o parte, art. 76 din Constituția 
Republicii Moldova prevede că nepublicarea legii 
atrage inexistența acesteia, iar de cealaltă parte – Le-
gea Nr. 100/2017 cu privire la actele normative [4], 
stabilește la art. 2 că: actul juridic adoptat, aprobat 
sau emis de o autoritate publică, care are caracter 
public, obligatoriu, general şi impersonal și care 
stabileşte, modifică ori abrogă norme juridice care 
reglementează naşterea, modificarea sau stingerea 
raporturilor juridice şi care sînt aplicabile unui nu-
măr nedeterminat de situaţii identice – reprezintă 
un act normativ, care în temeiul art. 56 al aceleiași 
Legi: intră în vigoare peste o lună de la data pu-
blicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va sau la data indicată în textul actului normativ, 
ce nu poate fi anterioară datei publicării. Adică un 
act normativ, cum ar fi Dispoziția nr. 4 a CSE, poa-
te intra în vigoare din momentul publicării inclusiv 
pe pagina electronică a Guvernului, însă cu condiția 
că acel act normativ nu modifică și nu reprezintă o 
lege organică, ce urmează a fi publicată obligatoriu 
în Monitorul Oficial.

Articolul 1 din Codul contravențional prevede că: 
prezentul cod este lege a Republicii Moldova care 
cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi 
dispoziţiile generale şi speciale în materie contra-
venţională, determină faptele ce constituie contra-
venţii şi prevede procesul contravenţional şi sancţi-
unile contravenţionale. (2) În cazurile expres prevă-
zute în prezentul cod, dispoziţia articolului din cod 
poate să conţină o normă de trimitere la un alt act cu 
caracter normativ, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. În asemenea cazuri, exigenţe-
le aplicabile normei legii contravenţionale, inclusiv 
exigenţa de previzibilitate, sunt aplicabile şi actului 
normativ respectiv.

În temeiul principiului legalității reglementat de 
art. 5 alin.1) Cod contravențional: nimeni nu poate fi 
declarat vinovat de săvârșirea unei contravenţii, nici 
supus sancţiunii contravenţionale decât în conformi-
tate cu legea contravenţională. În condițiile în care 
textul Codului contravențional nu acordă deciziilor 
CSE statut de lege contravențională, decizii ce nu au 
fost publicate în Monitorul Oficial, agenții consta-
tatori nu pot aplica amenzi contravenționale în baza 
lor, iar instanțele de judecată nu sunt în drept să tra-
teze Dispoziția CSE nr. 4 din 24.03.2020 drept lege 
contravențională și să acționeze ca niște funcționari 
publici.

Situația devine dramatică și obscură în momen-
tul când autoritățile sesizate, se declară incapabile 
de a verifica legalitatea și/sau constituționalitatea 
Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a CSE. Astfel, la 27 
martie 2020 Curtea de Apel Chișinău a declarant in-
admisibilă acțiunea avocatului Alexei Gherțescu îm-
potriva CSE privind contestarea Dispoziției nr. 4 din 
24.03.2020, invocând sumar că, Alexei Gherțescu nu 
revendică încălcarea unui drept al său în sensul art. 
17 combinat cu art. 189 alin. 1) Cod administrativ, 
deoarece prevederile legale interzic apriori și inter 
alia înaintarea acțiunilor în contenciosul adminis-
trativ populare, adică „action popularis”. De fapt, 



62 Revista Națională de Drept

Curtea de Apel a explicat în mod tacit că această 
Dispoziție nr. 4 este intangibilă deoarece, pe de o 
parte poate fi contestată în termen de 24 de ore de la 
publicare, iar pe de altă parte ea poate fi contestată 
doar de persoana căreia i-a fost lezat un drept subiec-
tiv. Bineînțeles, că această Dispoziție produce efecte 
pe toată perioada stării de urgență și dacă o persoa-
nă este amendată contravențional la o lună de zile 
distanță din momentul publicării Dispoziției nr. 4 din 
24.03.2020, fiindu-i afectat un drept subiectiv, ea se 
află în imposibilitate de a mai contesta Dispoziția nr. 
4, în condițiile în care același act normativ nu preve-
de posibilitatea repunerii în termen a contestației.

Încercând să identifice o soluție în vederea în-
cetării acestor abuzuri, deputatul Vasile Năstas a 
depus la 28 aprilie 2020 o sesizare în atenția Curții 
Constituționale prin care a cerut exercitarea contro-
lului constituționalității articolului 761 din Codul 
contravențional și a punctelor 4-11, 22-40 și 45 din 
Dispoziția nr. 4 din 24.03.2020 a CSE.

Prin Decizia din 30 aprilie 2020, Curtea 
Constituțională a stabilit că, în conformitate cu pre-
vederile articolelor 135 alin. 1) lit. a) din Constituție 
și 4 alin. 1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, nu deține atribuția de a exercita con-
trolul constituționalității actelor emise de CSE…..

Consider că suntem în prezența unui lapsus nor-
mativ, deoarece Dispozițiile CSE scapă oricărui con-
trol ce poate fi exercitat de o altă autoritatea din afara 
puterii executive. Acest precedent este destul de pe-
riculos și de natură să admită adoptarea unor norme 
abuzive, lipsite de logică și contrar voinței suverane 
a poporului. 

Spre exemplu, instituirea unui termen de 48 
de ore pentru contestarea deciziilor de aplicare a 
sancțiunilor contravenționale reprezintă un abuz evi-
dent și o limitare nejustificată a cetățenilor în exerci-
tarea accesului la justiție. În practică s-a observat că 
agenții constatatori aplică sancțiuni contravenționale 
astronomice în lipsa oricăror probe, iar instanțele de 

judecată examinează contestațiile în câteva ore, fără 
a acorda contravenientului posibilitatea în timp de a 
se apăra (ex: prin obținerea unor înscrisuri audierea 
martorilor, contractarea unui apărător ales etc.).

Cel mai grav este faptul că, instanțele de ju-
decată nu aplică prevederile art. 1 și 5 din Codul 
contravențional ci fac trimitere direct la Dispoziția 
neconstituțională a CSE nr. 4 din 24.03.2020, ba chiar 
examinează contestațiile în absența contravenienților 
care de multe ori se află în imposibilitate de a se de-
plasa la sediul instanței (transportul public circulă 
anevoios, nu deține surse financiare pentru servicii 
taxi, internat în spital etc.). 

De asemenea, este neconstituțional să prevezi 
un termen de 24 de ore pentru declararea recursu-
lui împotriva unei hotărâri judecătorești prin care 
s-a respins contestația depusă împotriva unui proces 
verbal de contravenție, deoarece articolul 119 din 
Constituție menționează clar faptul că: împotriva 
hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi orga-
nele de stat competente pot exercita căile de atac, în 
condiţiile legii, dar singura lege prin care se insti-
tuie și/sau se modifică termenii în cadrul procedurii 
contravenționale este Codul contravențional.

Pentru a înțelege și mai bine caracterul abuziv al 
Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a CSE, urmează să 
ținem cont de prevederile art. 3 din Legea privind re-
gimul stării de urgență [5], de asediu şi de război nr. 
212-XV din 24.06.2004 care prevede: cadrul juridic 
al stării de urgenţă, de asediu şi de război îl constitu-
ie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte 
acte normative, precum şi acordurile internaţionale 
la care Republica Moldova este parte. În continua-
rea acestei idei, articolul 5 alin. 1) din aceeași Lege 
permite ca: pe durata stării de urgenţă, de asediu sau 
de război, în funcţie de gravitatea situaţiei ce a deter-
minat instituirea acesteia, poate fi restrâns, dacă este 
cazul, exerciţiul unor drepturi sau libertăţi ale cetăţe-
nilor în conformitate cu art.54 din Constituţie. Acest 
articol, la alineatul 2, stipulează că: exerciţiul dreptu-
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rilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri 
decât celor prevăzute de lege, care corespund norme-
lor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi 
sunt necesare în interesele securităţii naţionale, inte-
grităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordi-
nii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă 
şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi 
demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării in-
formaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 
imparţialităţii justiţiei.

Totuși, se pare că membrii CSE nu au ținut cont 
de prevederile articolului 54 din Constituție atunci 
când au adoptat controversata Dispoziție nr. 4, de-
oarece textul constituțional reglementează și urmă-
toarea excepție: prevederile alineatului (2) nu admit 
restrângerea drepturilor proclamate în articolele 
20-24. Articolul 20 din Constituție reglementează 
principiul accesului liber la justiție, care constituie 
un fundament constituțional atât pentru respectarea 
termenilor de contestare deciziilor agentului consta-
tator cât și a hotărârilor instanțelor de fond.

Accesul liber la justiție nu se reduce la un simplu 
drept al omului de a se adresa justiției pentru apăra-
rea drepturilor și intereselor sale legitime, ci atrage 
obligația statului, ca prin intermediul organelor sale 
jurisdicționale să asigure substanța dreptului la un 
proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un 
termen rezonabil [5, pag. 88].

Articolul 20 din Constituție reprezintă baza siste-
mului democratic, în care orice persoană are dreptul 
la satisfacţie efectivă în cazul lezării drepturilor sale. 
Acest text din Constituție indică în mod direct la 
existenţa unei obligaţii active a statului de a asigura 
dreptul la satisfacţie efectivă în justiţie. Articolul 8 al 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului conţine 
rigori internaţionale în domeniul accesului liber la 
justiţie: orice persoană are dreptul să se adreseze în 
mod efectiv instanţelor judiciare competente împo-
triva actelor care violează drepturile fundamentale 
ce îi sunt recunoscute prin constituţie sau prin lege

Astfel, dreptul persoanei de a se adresa justiţi-
ei reprezintă o condiţie sine qua non în asigurarea 
eficienţei exercitării drepturilor şi libertăţilor sale. 
Potrivit normelor Convenţiei, prin legislaţia internă 
statele-părţi pot stabili anumite limitări ale dreptului 
de acces la o instanţă cu condiţia ca acestea să nu 
afecteze dreptul chiar în substanţa sa, să urmărească 
un scop legitim şi să existe un raport de proporţiona-
litate între măsurile restrictive şi scopul urmărit.

Pornind de la premise că instanțele judecătorești 
sunt în mod teoretic cele mai accesibile instituții 
ale statului dacă se ia în considerare dreptul con-
stitutional de acces la justiție al oricărui cetățean și 
interdicția denigrării de dreptate, există următoarele 
elemente care ar putea duce la restricționarea accesu-
lui la justiție [6, pag. 98]: eficiența sistemului juris-
dictional în ansamblu, barierele de ordin procedural, 
disponibilitatea și pregătirea avocaților și structura 
procesului judiciar. Tot ca o garanție a principiu-
lui liberului acces la justiție, Constituția Republicii 
Moldova instituie căile de atac, pe care le ridică la 
rang de lege fundamentală, însă care sunt organizate 
prin legi organice de către puterea legislativă și nu 
prin Dispozițiilor CSE a RM

Controlul constituționalității legii nu este alt-
ceva decât examinarea legii ordinare sau organice 
și interpretarea ei în raport cu altă lege, de natură 
constituțională [7, pag. 133]. O normă de drept fără o 
sancțiune care să o facă respectată, devine un simplu 
precept moral. Principiul accesului liber la justiție 
urmează a fi privit și prin prisma instituției excepției 
de neconstituționalitate, care în speță este imposibil 
de pus în aplicare în pofida omisiunii legislatorului 
de a reglementa dreptul Curții Constituționale la ve-
rificarea constituționalității Dispozițiilor CSE.

Concomitent, observăm că în state precum Ger-
mania, Muntenegru, Bulgaria, România, Franța 
ș.a., Curțile Constituționale supun controlului de 
constituționalitate actele normative adoptate de că-
tre Comisiile autohtone pentru Situații de Urgență 
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și nu de puține ori constată neconstituționalitatea 
acestora [8].

Prin Hotărârea nr. 17 din 23.06.2020 a Curții 
Constituționale s-a subliniat faptul că, organizarea 
constituțională a Republicii Moldova, bazată pe prin-
cipiul separării și colaborării ramurilor puterii în stat 
și delimitarea exactă a competențelor autorităților 
publice antrenate în exercitarea puterii de stat, nu 
poate suferi modificări în urma declarării stării de 
urgență. Chiar și în aceste circumstanțe excepționale, 
Constituția nu permite nicio derogare de la această 
ordine și a fortiori nu permite concentrarea ramu-
rilor puterii de stat într-o singură autoritate. Această 
clauză a fost instituită de către constituantă pentru 
a preveni apariția dictaturii, având în vedere trecu-
tul istoric al țării și faptul că cele mai multe abuzuri 
se comit pe fundalul situațiilor de urgență. În opinia 
Comisiei de la Veneția, experiența a arătat că cele 
mai grave încălcări ale drepturilor omului tind să se 
producă anume în contextul unei situații de urgență, 
or, statele pot fi predispuse, sub pretextul stării de 
urgență, să-și folosească puterea de derogare în alte 
scopuri sau într-o măsură mai mare decât este justifi-
cată de exigența situației [9].

Din aceste rațiuni, Curtea Constituțională a decla-
rat neconstituțional articolul 225 alin. (3) din Codul 
administrativ în partea în care limitează competența 
instanțelor de judecată de a efectua controlul 
proporționalității măsurilor dispuse de către auto-
ritatea publică. Până la modificarea Codului admi-
nistrativ de către Parlament, în cazul contestării mă-
surilor adoptate de către autoritățile responsabile de 
gestionarea stării de urgență, instanțele judecătorești 
vor trebui să examineze inclusiv dacă măsura dispu-
să de către autoritatea publică este proporțională cu 
situaţia care a determinat-o.

Totuși, suntem de părere că, Parlamentul urmea-
ză să completeze textul articolelor 135 alin. 1) lit. 
a) din Constituție și 4 alin. 1) lit. a) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională cu sintagma …și 

Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale, 
așa cum se cuvine într-un stat democratic și în spi-
ritul Legii cu privire la actele normative și a Legii 
privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de 
război nr. 212-XV din 24.06.2004. Însă până atunci, 
instanțele de judecată ar fi bine să se abțină de la 
aplicarea unor norme neconstituționale și nepubli-
cate în Monitorul Oficial, prin care CSE modifică 
legi organice, în vederea respectării drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățeanului și a evită-
rii unor condamnări a statului Republica Moldova 
din partea Curții Europene.

Concluzii
 În perioada stării de urgență Comisia pentru 

Situații Excepționale a adoptat o serie de măsuri 
cu scopul prevenirii și combaterii epidemiei. Con-
comitent, din lipsă de experiență sau din cauza mi-
metismului, această Comisie a intervenit în textul 
unor legi organice, cum ar fi spre exemplu Codul 
Contravențional, în vederea restrângerii termene-
lor de examinare a cauzelor contravenționale și de 
depunere a cererilor de recurs. Totuși, în lipsa unor 
excepții stabilite expres de Constituție, atât în situ-
aţiile ordinare, cât și pe durata stării de urgență, de 
asediu sau de război, echilibrul puterilor trebuie să 
fie același. Organizarea constituțională a Republi-
cii Moldova, bazată pe principiul separării și cola-
borării ramurilor puterii în stat și delimitarea exac-
tă a competențelor autorităților publice antrenate 
în exercitarea puterii de stat, nu poate suferi mo-
dificări în urma declarării stării de urgență. Chiar 
și în aceste circumstanțe excepționale, Constituția 
nu permite nici o derogare de la această ordine și a 
fortiori nu permite concentrarea ramurilor puterii de 
stat într-o singură autoritate. Această clauză a fost in-
stituită de către constituantă pentru a preveni apariția 
dictaturii, având în vedere trecutul istoric al țării și 
faptul că cele mai multe abuzuri se comit pe fundalul 
situațiilor de urgență.
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Având în vedere faptul că, pe perioada stării de 
urgenă a existat un Parlament perfect funcțional, 
iar Comisia pentru Situații Excepționale nu fuse-
se mandatată cu dreptul de a legifera, concluzio-
năm că aceasta din urmă nu era în drept să mo-
difice legea contravențională. Concomitent, nici 
instanțele de judecată nu erau în drept să aplice 
Dispozițiile CSE în materie contravențională, de-
oarece singura lege contravențională este Codul 
Contravențional. 
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