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ROLUL SUPREMAŢIEI CONSTITUŢIEI ÎN 

ASIGURAREA PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII 

PROPRIU STATULUI DE DREPT

La Cour Constitutionnelle examine de nouveau sa pratique antérieure dans le but 

de l’admission de l’examen des réclamations en ce qui concerne les actes adminis-

tratifs ayant un caractère individuel, émis par le Parlement, par le Président de la 

République de Moldova et par le Gouvernement, dans l’exercice des attributions 

prévues expressément des normes constitutionnelles ou législatives, concernant 

l’élection, nomination et révocation des fonctions publiques des personnes offi  -

cielles faisant partie d’un intérêt publique particulier. En attendant l’adoption du 

cadre légal par le Parlement, la Cour  Constitutionnelle va décider individuelle-

ment dans les cas visant les fonctions offi  cielles au caractère public particulier.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 

19941 şi declarată Lege Supremă a societăţii şi a statului, 

a proclamat Republica Moldova stat de drept, democra-

tic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 

lui reprezintă valori supreme şi sînt garantate. Consti-

tuţia a fundamentat crearea Curţii Constituţionale, re-

glementînd în Titlul V structura şi atribuţiile acesteia, 

precum şi locul ei în cadrul autorităţilor publice. La 

13.12.1994 a fost adoptată Legea cu privire la Curtea 

Constituţională nr.317-XIII2, iar la 16.06.1995 − Codul 

jurisdicţiei constituţionale, nr.502-XIII.3

Potrivit prevederilor constituţionale, Curtea Constitu-

ţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţio-

nală, avînd scopul de a garanta supremaţia Constituţiei, 

de a asigura realizarea reală a principiului separaţiei 

puterilor în stat în putere legislativă, putere executivă 

şi putere judecătorească şi garantarea responsabilităţii 

reciproce a statului şi cetăţeanului, fundamentarea şi 

respectarea neabătută a drepturilor omului, protecţia 

societăţii de samavolnicia autorităţilor.

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin Curtea Constituţi-

onală nu substituie organele statale şi nu se implică în 

competenţa lor. Ea nu se subordonează celorlalte orga-

ne de stat, însă prin hotărîrile adoptate poate infl uenţa 

activitatea lor.

Astfel, Curtea Constituţională are o jurisdicţie distinc-

tă şi este independentă de instanţele judecătoreşti or-

dinare şi de autorităţile publice. Instituţia controlului 

de constituţionalitate a existat în sistemul de drept al 

statului nostru, dispărînd în cadrul sistemului sovietic. 

Odată cu adoptarea noii Legi Fundamentale, a fost re-

stabilită. 

Controlul constituţionalităţii legilor, ca instituţie a drep-

tului constituţional, este una dintre cele trei garanţii 

importante ale supremaţiei Constituţiei‚ oferind Legii 

Fundamentale capacitatea de manifestare a forţei juri-

dice supreme. Or, Constituţia Republicii Moldova este 

Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic 

care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere 

juridică (art.7 din Constituţie).

Este unanim recunoscut că transpunerea în viaţă a 

principiului legalităţii propriu unui stat de drept se 

realizează atît pe calea controlului de constituţionalitate, 

cît şi pe calea controlului de legalitate. Pînă la adopta-

rea Constituţiei în 1994 asemenea mecanisme practic 

lipseau. Legiuitorul constituant, prin articolul 135 din 

Legea Supremă, a abilitat Curtea Constituţională cu 

funcţia de control al constituţionalităţii atît a legilor, cît 

şi a unor acte administrative. 

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(1) lit.a) din 

Constituţie, Curtea Constituţională exercită, la sesizare, 

controlul constituţionalităţii: legilor şi hotărîrilor Parla-

mentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 

a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte. 

Este cunoscut faptul că hotărîrile Parlamentului, decre-

tele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Gu-

vernului după conţinut pot fi  cu caracter normativ şi 

individual. În acest sens, Curtea Constituţională urma 

să-şi formeze practica în conformitate cu dispoziţiile 

art.20 din Constituţie, care prevede dreptul oricărei 

persoane la satisfacţie efectivă din partea instanţelor ju-

decătoreşti competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. 

Interpretînd art.20 din Constituţie, în punctul 1 din dis-

pozitivul Hotărîrii nr.16 din 28.05.19984 Curtea a stipu-

lat că dispoziţiile art.20 alin.(2) din Constituţia Republicii 

Moldova garantează tuturor titularilor de drepturi civile 

Doctrină
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accesul liber la justiţie în soluţionarea litigiilor de muncă. 

Acest drept nu poate fi  limitat de nici o lege. Stabilirea 

unor proceduri speciale sau a jurisdicţiei constituţionale 

pentru persoanele ofi ciale de stat, exponente ale unui 

interes politic şi public deosebit, numite în funcţie prin 

hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Repu-

blicii Moldova, hotărîrile Guvernului, care sînt emise 

în exerciţiul atribuţiilor prevăzute direct de normele 

Constituţiei sau de alte legi, nu constituie o limitare a 

accesului la justiţie. Potrivit art.135 alin.(1) lit. a) din 

Constituţie, examinarea constituţionalităţii acestor acte 

normative este de competenţa Curţii Constituţionale. 

Totodată, în pct.2 din dispozitivul hotărîrii precitate 

Curtea a menţionat că, în termenii art.20 şi ai art.115 

alin.(4) din Constituţie, „instanţa judecătorească 

competentă este instanţa legal abilitată cu dreptul de a 

soluţiona cauze concrete, competenţa, locul ei în ierarhia 

instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată fi ind 

stabilite de legiuitor prin lege organică”.

Motivînd soluţia adoptată, Curtea a remarcat în par-

tea descriptivă că „...potrivit art.135 alin.(1) lit.a) din 

Constituţie, Curtea Constituţională este unica autori-

tate abilitată să exercite controlul constituţionalităţii 

legilor, hotărîrilor, regulamentelor Parlamentului, de-

cretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor 

şi dispoziţiilor Guvernului”, accentuînd următoarele: 

„Constituţia − aşezămînt fundamental şi esenţialmente 

juridic − în articolul luat în dezbatere se referă la totali-

tatea actelor, indiferent de natura lor juridică (normative 

sau individuale), emise de Parlament, Preşedintele Repu-

blicii Moldova şi Guvern în exercitarea atribuţiilor lor”.

În context, Curtea a relevat că „...instanţelor de judecată 

nu li se poate recunoaşte prerogativa examinării 

constituţionalităţii legilor, hotărîrilor, regulamentelor 

Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Mol-

dova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, cu atît mai 

mult ele nu şi-o pot aroga. Deşi actele enunţate sînt emise 

de o autoritate publică şi prin natura lor juridică pot fi  

considerate „acte administrative cu caracter individual”, 

care stabilesc raporturi de muncă cu o persoană fi zică 

concretă, ele nu sînt susceptibile controlului instanţelor 

judecătoreşti. Indiferent de domeniul în care intervin, 

aceste acte, emise în exercitarea atribuţiilor prevăzute de 

Constituţie, sînt acte nesusceptibile controlului legalităţii 

în cadrul instanţelor judecătoreşti şi pot fi  supuse contro-

lului numai de către Curtea Constituţională”.

Vom menţiona că Legea Supremă a Republicii Moldova 

prevede protecţia dreptului persoanei vătămate de o 

autoritate publică. Astfel, art.53 alin.(1) din Constituţie 

statuează că persoana vătămată într-un drept al său 

de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 

prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este 

îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, 

anularea actului şi repararea pagubei. 

Deşi aceste prevederi urmau a fi  acoperite nu doar de 

contenciosul constituţional, ci şi de contenciosul ad-

ministrativ, instanţele judecătoreşti de drept comun 

continuau să examineze pricinile care izvorau din ra-

porturile juridice administrative în baza Codului de 

procedură civilă5 (din 26.12.1964, capitolele douăzeci şi 

doi − douăzeci şi cinci).

În asigurarea mai amplă a dispoziţiilor constituţionale, 

reglementate prin art.53, la 10 februarie 2000 Parlamen-

tul a adoptat Legea contenciosului administrativ, nr.793-

XIV6, conform dispoziţilor fi nale şi tranzitorii ale căreia 

legea se completa cu prevederile Codului de procedură 

civilă. La data intrării în vigoare a legii se abrogă capi-

tolele douăzeci şi doi − douăzeci şi cinci din Codul de 

procedură civilă, precum şi orice dispoziţii ale acestuia 

care contraveneau legii, iar Guvernul a fost abilitat să 

elaboreze şi să prezinte Parlamentului propuneri pen-

tru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu 

această lege şi să-şi ajusteze propriile acte normative.

Legea contenciosului administrativ, potrivit art.1, are 

drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de pu-

tere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor per-

soanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor 

publice, asigurarea ordinii de drept, astfel încît orice 

persoană ce se consideră vătămată într-un drept al său, 

recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-

un act administrativ sau prin nesoluţionarea în terme-

nul legal a unei cereri, să se poată adresa instanţei de 

contencios administrativ competente şi să obţină anu-

larea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repara-

rea pagubei ce i-a fost cauzată.

Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ, aşa cum 

rezultă din art.3 alin.(1) al legii precitate, îl constituie 

actele administrative, cu caracter normativ şi individual, 

prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei 

persoane, inclusiv al unui terţ, emise de autorităţile pu-

blice şi autorităţile asimilate acestora în sensul prezentei 

legi, subdiviziunile autorităţilor publice şi funcţionarii 

din structurile acestora.

Adoptînd Legea contenciosului administrativ şi in-

stituind procedura jurisdicţională respectivă, legiuito-

rul a realizat concomitent şi dispoziţiile constituţionale 

ale art.72 alin.(3) lit.e) privind reglementarea prin lege 

organică a contenciosului administrativ.

Reieşind din prevederile Legii contenciosului admi-

nistrativ, coroborate cu art.53 alin.(1), art.135 alin.(1) 

lit.a) din Constituţie, Legea cu privire la Curtea 

Constituţională şi Codul jurisdicţiei constituţionale, 

Curtea, prin Hotărîrea nr.39 din 09.07.20017, şi-a revi-

zuit Hotărîrea nr.16 din 28 mai 1998 „Cu privire la inter-

pretarea art.20 din Constituţia Republicii Moldova”.
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Motivînd Hotărîrea nr.39, Curtea a accentuat că pro-

cedura de jurisdicţie constituţională, potrivit art.31 

din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 

alin.(2) şi (3), art.6 alin.(1) şi (2) din Codul jurisdicţiei 

constituţionale, constă în activitatea de verifi care a 

conformităţii actelor normative ce conţin norme de 

drept cu Constituţia Republicii Moldova, avînd drept 

scop realizarea principiului supremaţiei Constituţiei, 

reiterînd că pot fi  supuse controlului constituţionalităţii 

actele care prin trăsăturile lor specifi ce (adoptate sau 

emise de o autoritate publică, avînd caracter coercitiv, 

general şi obligatoriu) sînt acte normative. 

Totodată, Curtea a menţionat că actele administrative 

cu caracter individual, emise de o autoritate publică în 

exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele con-

stituţionale sau legislative, fi ind acte juridice care nu 

conţin norme de drept, reprezentînd norme cu caracter 

personal, cu efecte juridice unice, aplicabile doar unui 

singur caz şi, prin urmare, neobligatorii publicului gene-

ral, nu pot face obiect al controlului constituţionalităţii la 

sesizarea subiecţilor abilitaţi cu acest drept, însă ele pot fi  

supuse controlului legalităţii de către instanţa judecăto-

rească în condiţiile legii.

Curtea a concluzionat că enunţurile expuse în pct.4 din 

partea descriptivă şi în pct.1 din dispozitivul Hotărîrii 

Curţii Constituţionale nr.16 din 28 mai 1998 au condus 

la apariţia unor coliziuni şi difi cultăţi în aplicarea Le-

gii contenciosului administrativ şi a considerat nece-

sar să le revizuiască, în sensul descris mai sus, expu-

nînd totodată pct.1 din dispozitivul Hotărîrii nr.16 în 

următoarea redacţie: „Dispoziţiile art.20 alin.(2) din 

Constituţia Republicii Moldova garantează tuturor ti-

tularilor de drepturi civile accesul liber la justiţie în 

soluţionarea litigiilor de muncă. Acest drept nu poate fi  

limitat de nici o lege”.

Actele administrative cu caracter individual, emise de 

Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Gu-

vern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de nor-

mele constituţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, 

numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoa-

nelor ofi ciale de stat, exponente ale unui interes poli-

tic sau public deosebit, nu pot face obiect al controlului 

constituţionalităţii la sesizarea subiecţilor abilitaţi cu 

acest drept.

Instituirea prin lege a unor reguli speciale de procedură 

şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor procedu-

rale la examinarea litigiilor unei categorii distincte de 

persoane ofi ciale de stat nu contrazice principiul sta-

tuat de art.20 din Constituţie − accesul liber la justiţie, 

deoarece aceste reguli rezultă din necesitatea înfăptuirii 

unor acţiuni exclusiv politice, care nu comportă un litigiu 

de muncă. 

Este necesar a menţiona că Legea contenciosului ad-

ministrativ, în redacţia iniţială, nu prevedea exceptarea 

de la controlul judecătoresc a actelor administrative cu 

caracter individual, ce ţin de alegerea, numirea şi des-

tituirea din funcţiile publice a persoanelor ofi ciale de 

stat, exponente ale unui interes politic sau public de-

osebit. Prin Legea nr.726-XV din 7 decembrie 2001 a 

fost operată modifi carea respectivă în art.4 din Legea 

contenciosului administrativ, care, fi ind sesizată, a fost 

declarată constituţională prin Hotărîrea Curţii Consti-

tuţionale nr.46 din 21 noiembrie 2002.8

După cum s-a accentuat în Hotărîrea nr.46, Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului în hotărîrile sale a 

menţionat că litigiile legate de ocuparea, promovarea şi 

încetarea exerciţiului unei funcţii publice nu sînt consi-

derate litigii de natură civilă..., exercitarea unei funcţii 

publice implică responsabilităţi în domeniul interesu-

lui general sau reprezintă o exercitare a puterilor oferite 

printr-o lege de drept public şi presupune întotdeauna 

deţinerea unei părţi din suveranitatea statului. Anga-

jînd funcţionarii publici, ofi cialităţile statului urmăresc 

scopul legitim de a proteja statul şi interesele generale 

ale comunităţii. Astfel, între autorităţile statului şi func-

ţionarii publici apare un angajament ce exprimă loiali-

tatea şi încrederea reciprocă.9

Prin dispoziţia de la art.4 lit.(a), Legea contenciosului 

administrativ (în redacţia Legii nr.726-XV din 7 decem-

brie 2001) lipsea persoanele ofi ciale de stat, exponente 

ale unui interes politic sau public deosebit, de dreptul 

de a contesta în instanţele de contencios administrativ 

actele administrative individuale emise de Parlament, 

Preşedintele ţării sau Guvern ce ţin de alegerea, numi-

rea şi destituirea lor dintr-o funcţie publică.

După cum a menţionat Curtea în Hotărîrea nr.46, nu-

mirea persoanelor ofi ciale de stat într-o funcţie publică 

este întotdeauna rezultatul voinţei politice unilaterale 

a Parlamentului, Preşedintelui ţării sau Guvernului, ele 

fi ind alese sau numite în funcţie, şi nu încadrate în te-

meiul legii civile, aceeaşi regulă a unilateralităţii apli-

cîndu-se simetric şi în cazul destituirii lor.

Reafi rmînd enunţurile expuse, Curtea Constituţională 

a apreciat că dispoziţiile Legii nr.726-XV, ce completea-

ză art.4 lit.(a) din Legea nr.793-XIV cu textul „precum 

şi actele administrative cu caracter individual, emise de 

Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Gu-

vern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele 

constituţionale sau legislative ce ţin de alegerea, numirea 

şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor ofi ciale 

de stat, exponente ale unui interes politic sau public deo-

sebit”, nu contravin art.20 din Constituţie.

Pentru aceleaşi motive ele nu contrazic nici art.15, 16, 53 

şi 54 din Constituţie, precum nici art.13 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului.
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Totodată, Curtea a considerat o oportunitate a Par-

lamentului interpretarea ofi cială a dispoziţiilor art.4 

lit.a) din lege pentru delimitarea expresă a categoriilor 

de funcţionari publici, exponenţi ai unui interes politic 

sau public deosebit, oportunitate care se circumscrie în 

competenţa sa exclusivă privind interpretarea legilor şi 

asigurarea unităţii reglementărilor legislative pe întreg 

teritoriul ţării, statuată de art.66 lit.c) din Constituţie. 

Pentru considerentele expuse, călăuzindu-se de art.28/1 

din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi de 

art.79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea 

Constituţională a expediat Parlamentului în acest sens 

o adresă. 

Vom menţiona că, prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.1227-XV din 18 iulie 200210, a fost aprobată Concep-

ţia cu privire la politica de personal în serviciul public, 

pe cînd Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public11 a fost adoptată abia la 4 iulie 

2008. Legea menţionată a constituit un pas important în 

reglementarea raporturilor juridice dintre funcţionarii 

publici şi autorităţile publice, contribuind la materiali-

zarea mai amplă a principiului legalităţii, care este unul 

dintre principiile de bază ce caracterizează statul de 

drept. Legea defi neşte un şir de noţiuni, inclusiv „au-

toritate publică”, „funcţie publică”, „funcţie de demnitate 

publică” etc. În Anexa nr.2 la lege se enumerau funcţiile 

de demnitate publică obţinute în urma alegerilor şi func-

ţiile de demnitate publică obţinute prin numire. Însă, 

din sensul dispoziţiilor acesteia nu se putea deduce de-

limitarea expresă a categoriilor de funcţionari publici, 

exponenţi ai unui interes politic deosebit şi exponenţi 

ai unui interes public deosebit. Întrucît Parlamentul 

nu a executat adresa Curţii Constituţionale, problema 

rămînea deschisă, provocînd diverse interpretări. În 

consecinţă, instanţele judecătoreşti se confruntau cu 

difi cultăţi în procesul aplicării legii contenciosului ad-

ministrativ, inclusiv privind litigiile de muncă ale cate-

goriilor de persoane exceptate de la protecţia judiciară 

în contenciosul administrativ.

De remarcat că jurisprudenţa CtEDO la acest capitol 

se afl ă în dinamică, fapt ce necesită reajustarea cadru-

lui legislativ naţional şi a practicii judiciare. Or, ori-

ce restrîngere a unui drept sau libertăţi necesită a fi  

efectuată, după cum enunţă art.54 din Constituţie, 

prin lege. Tendinţa justiţiei constituţionale este de a fi  

în concordanţă cu prevederile actelor şi cu practicile 

internaţionale în domeniu, îndeosebi cu cele ce ţin de 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, la care 

Republica Moldova este parte, în virtutea prevederilor 

art.4 din Legea Fundamentală, inclusiv privind actele 

cu caracter individual. 

La 19 martie 2010 Curtea Constituţională a acceptat 

spre examinare sesizarea pentru controlul constituţio-

nalităţi Hotărîrii Parlamentului nr.30-XVIII din 4 mar-
tie 2010 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui 
Curţii Supreme de Justiţie.12 

În cadrul procedurii preliminare s-a constatat că 
este imposibilă examinarea sesizării fără revizuirea 
Hotărîrii nr.16 din 28.05.1998 „Cu privire la interpre-
tarea art.20 din Constituţie” în redacţia Hotărîrii nr.39 
din 09.07.2001. 

Prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.10 din 16 aprilie 
201013 a fost revizuită Hotărîrea Curţii Constituţionale 
nr.16 din 28 mai 1998 „Cu privire la interpretarea 
art.20 din Constituţia Republicii Moldova” în redacţia 
Hotărîrii nr.39 din 09.07.2001, potrivit căreia punctul 1
al dispozitivului Hotărîrii nr.16 din 28.05.1998 „Cu pri-
vire la interpretarea art.20 din Constituţia Republicii 
Moldova” a fost expus în următoarea redacţie: 

„Dispoziţiile art.20 alin.(2) din Constituţia Republicii 
Moldova garantează tuturor titularilor de drepturi civile 
accesul liber la justiţie în soluţionarea litigiilor de muncă. 
Acest drept nu poate fi  limitat de nici o lege.

Actele administrative cu caracter individual emise de 
Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern 
în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele 
constituţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, nu-
mirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor 
ofi ciale exponente ale unui interes politic deosebit, nu pot 
face obiect al controlului constituţionalităţii la sesizarea 
subiecţilor abilitaţi cu acest drept.

Actele emise de Parlament, Preşedintele Republicii Mol-
dova şi Guvern referitoare la persoanele ofi ciale, expo-
nente ale unui interes public deosebit, alese sau numi-
te pe durata mandatului, pot face obiect al controlului 
constituţionalităţii sub aspectul formei şi procedurii de 
adoptare. Pînă la adoptarea de către Parlament a cadru-
lui legal pertinent Curtea Constituţională va decide în 
mod individual în cazurile privind funcţiile ofi ciale cu 
caracter public deosebit.

Instituirea prin lege a unor reguli speciale de procedură 
şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor procedurale 
la examinarea litigiilor unei categorii distincte de per-
soane ofi ciale nu contrazice principiul statuat de art.20 
din Constituţie − accesul liber la justiţie, deoarece aceste 
reguli rezultă din necesitatea înfăptuirii unor acţiuni ex-
clusiv politice.”

După cum a invocat Curtea în Hotărîrea nr.10 din 
16 aprilie 2010, „la revizuirea Hotărîrii nr.16 din 
28.05.1998 prin Hotărîrea nr.39 din 09.07.2001 a fost 
luată în considerare jurisprudenţa CtEDO în cauza Pel-
legrin c. Franţei din 1999. Modifi carea ulterioară a aces-
tei jurisprudenţe prin Hotărîrea CtEDO în cauza Vilho 
Eskelinen ş.a. c. Finlandei din 19.04.2007 este conside-

rată drept temei pentru revizuirea jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale”.
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În hotărîrea asupra cauzei Vilho Eskelinen ş.a. c. Fin-

landei, examinată direct de Camera Mare, CtEDO a re-

cunoscut următoarele: „Pentru ca un Stat pîrît să poa-

tă invoca în faţa Curţii statutul de funcţionar al unui 

reclamant, în vederea neaplicării protecţiei oferite de 

articolul 6, sînt necesare două condiţii. În primul rînd, 

dreptul intern al Statului vizat trebuie să excludă în mod 

expres accesul la o instanţă cu referire la postul sau ca-

tegoria salariaţilor în cauză. În al doilea rînd, această 

derogare trebuie să aibă drept bază motive obiective, 

legate de interesul Statului”.

Curtea Constituţională a menţionat, că, „luînd în con-

siderare cursul coerent, interdependent şi sincronic al 

jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Mol-

dova faţă de jurisprudenţa CtEDO, este logică adopta-

rea prezentei hotărîri, aceasta fi ind necesară pentru ca 

Republica Moldova să poată trece „testul Eskelinen”, 

conform căruia statul trebuie să corespundă celor două 

condiţii expuse în alineatul precedent”. 

Aşadar, revizuirea Hotărîrii nr.16 din 28.05.1998 a fost 

dictată atît de Constituţie, cît şi de noua jurisprudenţă a 

CtEDO şi de necesitatea Republicii Moldova de a cores-

punde „testului Eskelinen”, precum şi de faptul că Par-

lamentul, neexecutînd adresa Curţii Constituţionale, 

nu a adoptat la acel moment o lege, prin care să concre-

tizeze funcţiile publice, ai căror titulari nu se pot adresa 

în justiţie pentru soluţionarea litigiilor de muncă.

Totodată, s-a invocat că „hotărîrea privind modifi carea 

jurisprudenţei Curţii Constituţionale nu vizează toate 

actele administrative referitoare la persoanele ofi ciale 

exponente ale unui interes politic sau public deosebit, 

ci doar cele referitoare la un anumit cerc de persoane, 

a căror concretizare este necesar a fi  efectuată de către 

Parlament.

După cum menţionează Curtea Constituţională „per-

soanele ofi ciale, exponente ale unui interes politic sau 

public deosebit, sînt antrenate în raporturi speciale de 

muncă. Ca urmare, ele benefi ciază de drepturi şi garan-

ţii speciale de muncă, ce decurg atît din normele gene-

rale ale legislaţiei muncii (Codul muncii), cît şi din le-

gislaţia care reglementează statutul acestor persoane. În 

legătură cu acest fapt, Curtea Constituţională consideră 

necesar să excludă din pct.1 alin.3 al Hotărîrii nr.16 din 

28.05.1998, în redacţia Hotărîrii nr.39 din 09.07.2001, 

sintagma „care nu comportă un litigiu de muncă”.

După statutul juridic al funcţiilor deţinute şi garanţii-

le necesare pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

persoanele ofi ciale, exponente ale unui interes poli-

tic sau public deosebit, se divizează în două categorii: 

1) persoane ofi ciale exponente ale unui interes politic 

deosebit şi 2) persoane ofi ciale exponente ale unui inte-

res public deosebit.

În prima categorie se includ persoanele ce deţin funcţii 

politice în cadrul instituţiilor politice, care sînt emina-

mente persoane politice şi care în exercitarea atribuţii-

lor trebuie să manifeste loialitate şi consecvenţă pentru 

realizarea scopurilor politice. Astfel, Prim-ministrul, 

miniştrii (alte funcţii şi persoane) trebuie să dea do-

vadă de consecvenţă, loialitate şi ataşament politic faţă 

de programul de guvernare, pentru a cărui îndeplinire 

au fost învestiţi în funcţiile respective. Afi rmaţia este 

valabilă şi pentru deputaţii care ocupă funcţii de con-

ducere în structurile organizatorice ale Parlamentului. 

Realizînd obiectivele de edifi care a unei societăţi de-

mocratice, statul poate limita căile de protecţie juridică 

a drepturilor speciale de muncă ale acestor persoane 

în instanţele judecătoreşti de drept comun sau speci-

alizate. 

Curtea Constituţională îşi menţine practica de excepta-

re de la controlul de constituţionalitate a actelor admi-

nistrative cu caracter individual emise de Parlament, de 

Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern în exer-

ciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele consti-

tuţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi 

destituirea din funcţiile publice a persoanelor ofi ciale 

exponente ale unui interes politic deosebit. 

Curtea consideră necesar a exclude din pct.1 alin.2 al 

dispozitivului Hotărîrii nr.16 din 28.05.1998 cuvîntul 

„şi public”.

Dacă pentru această categorie de persoane accesul la 

justiţie, în funcţie de caz, poate fi  limitat, a doua ca-

tegorie de persoane ofi ciale, în special cele numite 

pentru durata mandatului atribuit lor, necesită un anu-

mit grad de independenţă. În scopul îndeplinirii cu 

bună-credinţă a funcţiilor publice şi exercitării depline 

a mandatului pentru care au fost numite, în cazul în 

care apare un litigiu de muncă, aceste persoane trebuie 

să se bucure de garanţiile unui proces echitabil. Astfel, 

judecătorii Curţii Constituţionale, judecătorii Curţii 

Supreme de Justiţie, Procurorul General, membrii CEC 

şi alte persoane nu pot fi  supuse aceluiaşi tratament 

precum persoanele politice. Aceste persoane nu pot fi  

demise pînă la expirarea mandatului pentru lipsă de 

loialitate sau pierderea încrederii din partea grupurilor 

politice care le-au propus sau le-au numit. Dimpotrivă, 

de la aceste persoane se cere maximă independenţă şi 

respectarea tuturor rigorilor legalităţii şi imparţialităţii 

în exercitarea atribuţiilor. Termenul mandatului exerci-

tat de ele nu poate fi  redus pentru motivele subiective 

menţionate. 

Aşadar, Curtea Constituţională îşi revede practica an-

terioară în scopul admiterii spre examinare a sesizări-

lor privind actele administrative cu caracter individual 

emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldo-

va şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute ex-
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pres de normele constituţionale sau legislative, ce ţin 

de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice 

a persoanelor ofi ciale exponente ale unui interes public 

deosebit. Pînă la adoptarea de către Parlament a cadru-

lui legal pertinent Curtea Constituţională va decide în 

mod individual în cazurile privind funcţiile ofi ciale cu 

caracter public deosebit.

Avînd în vedere prevederile art.31 din Legea cu privire 

la Curtea Constituţională, în hotărîre a fost menţionat, 

că „în cazul actelor administrative cu caracter indivi-

dual este necesar să se ţină cont şi de un alt aspect: cel 

al problemelor de drept ce urmează a fi  examinate de 

Curtea Constituţională pentru a respecta rigorile art.31 

din Legea cu privire la Curtea Constituţională.

Constituţionalitatea şi, respectiv, legalitatea unui act au 

la bază două componente:

− formală, care ţine de procedura adoptării şi forma 

actului şi 

− materială (de fond), care ţine de materia sau conţi-

nutul reglementărilor”.

Reieşind din cele expuse supra, Curtea Constituţiona-

lă „apreciază că actele administrative cu caracter in-

dividual emise de Parlament, Preşedintele Republicii 

Moldova şi Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute 

expres de normele constituţionale sau legislative, ce ţin 

de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice 

a persoanelor ofi ciale exponente ale unui interes public 

deosebit, pot face obiect al controlului constituţionali-

tăţii la sesizarea subiecţilor abilitaţi cu acest drept, dar 

trebuie să fi e examinate numai în aspect formal, prin 

stabilirea competenţei autorităţii publice centrale de a 

emite actul individual şi respectării procedurii de adop-

tare, fără să fi e examinate circumstanţele de fapt ale 

cauzei”.

Drept urmare a Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.10 

din 16 aprilie 2010, Parlamentul Republicii Moldova a 

adoptat la 21 mai 2010 Legea nr.95-XVII pentru modi-

fi carea şi completarea unor acte legislative14, care preve-

de modifi carea şi completarea Legii cu privire la Curtea 

Constituţională, nr.317-XIII din 13 decembrie 1994, 

a Codului jurisdicţiei constituţionale, nr.502-XIII din 

16 iunie 1995, precum şi a Legii contenciosului admi-

nistrativ, nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
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