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 Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea  

și completarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 131 din 17 martie 

2020) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Inițiativa legislativă este înaintată în corespundere cu art. 73 din Constituția 

Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 

nr. 797/1996. 

Acest domeniu ține de competența Parlamentului și este în concordanță cu 

prevederile art. 66 din Constituția Republicii Moldova, privind atribuțiile de bază 

ale Parlamentului. 

Principalele reglementări 

Intervențiile legislative preconizate se referă la modificarea Codului 

jurisdicției constituționale nr. 502/1995, a Legii nr. 317/1994 cu privire la Curtea 

Constituțională, a Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție, a 

Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, precum și a 

Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003. În contextul 

modificărilor propuse, se instituie pentru instanțele judecătorești de toate 

nivelurile și Consiliul Superior al Magistraturii dreptul de a sesiza instanța de 

jurisdicție constituțională prin intermediul instituției „excepției de 

neconstituționalitate” prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. g) din Constituția 

Republicii Moldova. 

Potrivit notei informative, prin proiectul de lege înaintat se urmărește 

aducerea prevederilor actelor legislative anterior menționate în conformitate cu 

considerentele expuse în hotărârile Curții Constituționale. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 2/2016 pentru interpretarea articolului 135 

alin. (1) lit. a) şi g) din Constituția Republicii Moldova (excepția de 

neconstituționalitate), Curtea a stabilit că „sesizarea privind controlul 

constituționalității unor norme ce urmează a fi aplicate la soluționarea unei cauze 

se prezintă direct Curții Constituționale de către judecătorii/completurile de 

judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, curților de apel, și judecătoriilor pe 

rolul cărora se află cauza. […]” (§ 107). 

Totodată, în Adresa nr. 2 la Hotărârea nr. 28/2017 pentru interpretarea 

prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 

din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte), 

Curtea a constatat că „în timp ce reprezentanții puterii executive și legislative sunt 

subiecți cu drept de sesizare, Consiliul Superior al Magistraturii nu dispune de 
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acest drept, deși este autoritatea de autoadministrare judecătorească și de garant al 

independenței puterii judecătorești. 

[…] Curtea consideră necesar ca Parlamentul să completeze Legea cu 

privire la Curtea Constituțională în vederea atribuirii Consiliului Superior al 

Magistraturii a dreptului de sesizare a Curții Constituționale.” 

Observații și propuneri la conținutul propriu-zis 

La art. I pct. 2, în cuprinsul textului propus pentru art. 38 alin. (1) lit. g) din 

Codul jurisdicției constituționale nr. 502/1995, din considerente de ordin 

gramatical, cuvântul „complete” trebuie redat sub forma „completurile”. 

Din aceleași considerente, la art. II pct. 2, va fi revizuit textul normei 

formulate la art. 25 lit. d) din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea 

Constituțională. 

La art. IV, în textul normei preconizate pentru art. 4 alin. (51) din Legea 

nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, cuvintele „actelor 

juridice” urmează a fi substituite cu cuvintele „actelor normative”. Or, prin 

Hotărârea nr. 2/2016, Curtea a precizat că „[…] competența instanței 

constituționale exercitată prin litera g) a articolului 135 din Constituție urmează a  

fi raportată la competența generală de exercitare a controlului constituționalității 

actelor normative cuprinsă la litera a) a aceluiași articol.” (§ 94). 

Totodată, cu referire la acordarea dreptului Consiliului Superior al 

Magistraturii de a sesiza Curtea Constituțională, urmează a se examina 

oportunitatea circumscrierii dreptului acestei entități de a sesiza doar în raport cu 

actele normative care vizează sistemul judecătoresc sau interferează cu 

activitatea acestuia. 

La art. V, referitor la modificarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122/2003: 

La pct. 1, în ceea ce privește formularea propusă pentru art. 61 alin. (1) și 

pct. 2, semnalăm că textele sunt identice, de aceea este necesar să se renunțe la 

unul din acestea. Totodată, referitor la soluțiile legislative cuprinse la pct. 1 și 2, 

precizăm că modificări în acest sens au fost propuse de către Guvern în proiectul 

inițiativei legislative înregistrat în Parlament cu nr. 305 din 10 septembrie 2018, 

proiect care a fost aprobat în prima lectură la data de 11 octombrie 2018. Prin 

urmare, având în vedere modificările propuse la textul art. 7 din Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 prin art. III din acel proiect 

de lege (inițiativa nr. 305), este necesar a fi revizuite modificările propuse prin 

prezentul proiect în această parte.  

La pct. 3, modificările propuse la art. 38, în sensul de a completa textul 

acestuia cu pct. 6), prin care se acordă curților de apel dreptul de a ridica excepția 

de neconstituționalitate, sunt inoportune. În același timp, semnalăm că aceste 

modificări dublează alte prevederi. Or, dreptul de a ridica excepția de 

neconstituționalitate aparține tuturor instanțelor judecătorești, respectiv 

judecătorilor din cadrul acestora. În respectiva logică, dublări similare s-ar cere și 
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la conținutul art. 36 și 39 din cod, care reglementează competența judecătoriilor și 

a Curții Supreme de Justiție. 

Mai mult decât atât, constatăm că, în formularea propusă, norma de la pct. 6) 

extinde dreptul Curții de apel de a sesiza Curtea Constituțională nu doar prin 

ridicarea excepțiilor de neconstituționalitate, dar și de a sesiza „in abstracto”, fapt 

ce contravine Constituției Republicii Moldova și Hotărârii Curții Constituționale 

nr. 2/2016. Or, textul normei reglementează două situații, fie Curtea de apel 

sesizează Curtea Constituțională cu referire la orice act, fie sesizează instanța de 

jurisdicție constituțională prin intermediul instituției excepției de 

neconstituționalitate. 

Suplimentar, apreciem că în textul normei în discuție sunt utilizate în mod 

greșit noțiunile „acte juridice” și „cazuri de neconstituționalitate”, motiv pentru 

care urmează a fi reformulate. 

Așadar, având în vedere cele relatate, menționăm că este necesară 

excluderea pct. 3 din proiect. 

La art. VI, pentru corectitudinea redactării, textul „în termen de 3 luni” se 

va substitui cu textul „la expirarea termenului de 3 luni”. 

Subsecvent, proiectul urmează a se revedea din punct de vedere redacțional, 

conform regulilor și procedeelor de tehnică legislativă. 
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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptA prezenta lege organic6.

Art. I. - Codul jurisdicliei constitulionale nr.502/1995 (Monitorul Oficial

al Republicii Moldova nr.53-541597 din 28.09.1995), se modificE dupd cum

urmeazi:

1 . La articolul 4 alineatul ( I ) litera g) textul ,, , sesizate de Curtea

Supremi de Justilie" se exclude.

2. La articolul 38 alineatul (1) litera d) se expune in urmdtoarea redacfie:

,,d) judecdtorii/complete de judecatd din cadrul Cu4ii Supreme de

Justilie, cu(ilor de apel qi judec6toriilor;"

3. La articolul 38 alineatul (1) dupa lircra d), alineatul se completeazd cu

litera dl) Ei se expune in urmStoarea redac[ie:

,,dr) Consiliul Superior al Magistraturii;".

Art. II. - Legea nr.3l7ll994 cu privire la Curtea Constitulional6

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8/86 din 07.02.1995), se modificd

dupi cum urmeaz6:

1. La articolul 4 alineatul (1) litera g) textul ,, , sesizate de Curtea

Supremd de Justilie" se exclude.

2. La anicolul 25 litera d) se expune in urmitoarea redaclie:

,,d) judecdtorii/complete de judecatd din cadrul Cu4ii Supreme de

Justilie, curlilor de apel gi judecdtoriilor;"
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3. La articolul 25 dupi litera d), articolul se completeazd cu litera dr) Ei se

expune in urmdtoarea redacfie:

,,dr) Consiliul Superior al Magistraturii;".

Art. III. - Legea nr.78911996 cu privire la Curtea Supremd de Justilie

(Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17164 din

22.01.2013), se modificd dupl cum urmeaz6:

1. La articolul 2 litera b) textul ,, , din oficiu sau la propunerea instanlelor

judec6toreqti, " se exclude.

2. La articolul 16 litera b) textul ,, din oficiu sau la propunerea instanfelor

judecdtoreqti" se exclude.

Art. IV. - Legea nr.94711996 cu privire la Consiliul Superior al

Magistraturii (Republicat: Monitorul Ofrcial al Republicii Moldova nr.l5-17165

din 22.01 .2013), se modificd dupd cum urmeaz6:

1. Articolul 4 se completeazl cu alineatul (51) Ei se expune in urmdtoarea

redac!ie:

,,(5r) Consiliul Superior al Magistraturii in calitatea sa de autoritate de

autoadministrare judecdtoreasci Ei de garant al puterii judecdtoreqti are dreptul de

a sesiza Curtea ConstitulionalS pentru a se pronunla asupra constitu(ionalidlii

actelor juridice."

Art. V. - Codul de procedurd penald al Republicii Moldova nr.12212003

(Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.248-2511699 din

05.11.2013), se modificd dup6 cum urmeaz6:

I . Codul se completeazd cu articolul 6l gi se expune in urmdtoarea

redac{ie:

,,Articolul 6r. Ridicarea excep{iei de neconstitutionalitate

(l) in cazul existenlei incertitudinii privind constitulionalitatea legilor, a

hotirdrilor Parlamentului, a decretelor Pregedintelui Republicii Moldova, a
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hotdrdrilor qi ordonan(elor Guvernului ce urmeazi a fi aplicate la solulionarea

unei cauze, instanfa de judecat5, din oficiu sau la cererea unui participant la

proces, sesizeazi Curtea Constitu{ional6.

(2) La ridicarea excepliei de neconstitulionalitate qi sesizarea Cu(ii

Constitulionale, instan{a nu este in drept s6 se pronun[e asupra temeiniciei

sesizirii sau asupra conformitdlii cu Constitulia a normelor contestate,

limitindu-se exclusiv la verifi carea intrunirii urmitoarelor condili i :

a) obiectul excepliei intr6 in categoria actelor prevdzute la art. 135 alin.( I )

lit.a) din Constitulie;

b) exceplia este ridicatd de cdtre una din pdr[i sau reprezentantul acesteia

ori este ridicat6 de cdtre instan[a dejudecati din oficiu;

c) prevederile contestate urmeazd a fi aplicate la solulionarea cauzei;

d) nu existd o hotlrire anterioard a Cur[ii Constitulionale av6nd ca obiect

prevederile contestate.

(3) Ridicarea excepJiei de neconstitulionalitate se dispune printr-o

incheiere care nu se supune niciunei cii de atac ai care nu afecteaz6

examinarea in continuare a cauzei, ins6 pAnI la pronun[area Cu(ii

Constitulionale asupra excepliei de neconstituJionalitate se am6n6 dezbaterile

judiciare.

(4) Dacd nu sint intrunite cumulativ condiliile specificate la alin.(2),

instanla refuzi ridicarea excepfiei de neconstitulionalitate printr-o incheiere.

incheierea instanlei este definitivd, insl argumentele dezacordului cu ea pot fi

invocate in apel sau, dupd caz, in recurs impotriva hotdrdrii in fond."

2. Articolul 7 alineatul (3) se expune in urmitoarea redaclie:

,,(3) in cazul existenlei incertitudinii privind constitulionalitatea legilor, a

hotdririlor Parlamentului, a decretelor Preqedintelui Republicii Moldova, a

hotdririlor gi ordonanlelor Guvemului ce urmeazi a fi aplicate la solulionarea

unei cauze, instan[a de judecatS, din oficiu sau la cererea unui participant la

proces, sesizeazd Cuftea Constitu[ional6."
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3. Articolul 38 se completeaz6 punctul (6) Ei se expune in urmdtoarea

redac!ie:

,,6) sesizeazd, Curtea Constitulionald pentru a se pronunla asupra

constitutionalitetii actelor juridice gi asupra cazurilor exceplionale de

neconstitutionalitate a actelor juridice."

Art. VI.

(1) Prezenta lege intrd in vigoare in termen de 3 luni de la data publicirii

in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRE$EDINTELE PARLAMENTULUT
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Noti informativl

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

1. Denumirea autorului gi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Proiectul de lege pentru modifrcarea unor acte normative este elaborat de cdtre un

deputat in Parlamentul Republicii Moldova, in condiliile arl.47 din Regulamentul

Parlamentului, aprobat prin Legea nr.7 47 I 199 6.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 9i finalitifile
u rmi rite

Prezentul proiect de lege a fost elaborat in vederea execut6rii Hot6r6rii Cu4ii
Constitulionale nr.2 din 09 februarie 2016 pentru interpretarea articolului 135 alin.(l) lit. a)

gi g) din Constitulia Republicii Moldova. in Hot6r6rea respectivd, Curtea a statuat c5:

in sensul articolului 135 alineatul (l) lit. a) 9i g) coroborat cu articolele 20, 115,

116 qi 134 din Constitulie:

- in cazul existen{ei incertitudinii privind constitulionalitatea legilor, hotdrArilor

Parlamentului, decretelor Pregedintelui Republicii Moldova, hotdrdrilor Ei ordonanlelor

Guvernului, ce urmeazd a fi aplicate la solulionarea unei cauze aflate pe rolul s6u, instanla

dejudecatd este obligatd sd sesizeze Curtea Constitu{ional6;

- exceplia de neconstitulionalitate poate fi ridicatd in fap instan{ei de judecati de

citre oricare dintre pdrli sau reprezentantul acesteia, precum qi de c6tre instanta dejudecatd

din oficiu;

- sesizarea privind controlul constitulionalitdlii unor norme ce urrneazd a fi aplicate

la solulionarea unei cavze se prezinti direct Cu4ii Constitulionale de c6tre

judecdtorii/completele de judecati din cadrul Curlii Supreme de Justilie, cu(ilor de apel qi

judec6toriilor, pe rolul c6rora se afld cauza;

- judec6torul ordinar nu se pronun!6 asupra temeiniciei sesizdrii sau asupra

conformitalii cu Constitulia a normelor contestate, limitAndu-se exclusiv la verificarea

intrunirii urmetoarelor condilii :

(l) obiectul excepfiei intrd in categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit.

a) din Constitulie;

(2) excep{ia este ridicat6 de cdtre una din pdrli sau reprezentantul acesteia, sau

indicd faptul c5 este ridicati de citre instan[a dejudecatd din oficiu;

(3) prevederile contestate urmeazd a fi aplicate la solugionarea cauzei;
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(4) nu existd o hotdrdre anterioard a Curtii avdnd ca obiect prevederile contestate.

Prin HotirArea respectivd, Curtea a ldrgit sfera de aplicare a prevederilor art.135
alin.(l) lit. a) Eig) din Constitutia RepubliciiMoldova, statu6nd cd prevederile literelor a)

9i g) de la alin. (l) al articolului 135 din Constitulie nu pot fi interpretate in sensul
restr6ngerii dreptului altor instanfe ordinare de a sesiza instanla de jurisdiclie
constitulional6.

in acest context, este necesar a modifica prevederile Legii nr.3l7ll994 cu privire [a

Curtea Constitulionald gi Codului de jurisdiclie constitulionald astfel incAt normele legale
care reglementeazd subiecfii de sesizare gi modul de aplicare a instituliei excepliei de
neconstitufionalitate sd fie adus in concordanl6 cu HotirArea de interpretare a Cu4ii
Constitulionale. Astfel, se propune ca in textul legii sE fie specificat expres ci subiecli cu
drept de sesizare ai Curlii Constitulionale sunt judecitorii/complete de judecatd din cadrul
Cu(ii Supreme de Justilie, cur{ilor de apel qi judecdtoriilor.

Cu referire la propunerea de completare a Codului de proceduri penalS cu art.6l,
menliondm ci formula respectiv6 a fost preluatl din Adresa Cur[ii Constitu{ionale care a

fost remis6 Parlamentului urrnarea pronunfdrii Hot6rdrii Curlii Constitu{ionale nr.212016.

Totodatd menlion6m cd o formulare similard se reg6seqte qi in art.l2r din Codul de

procedurd civiiS, care a fost adus in concordantl cu prevederile Hotirdrii de interpretare a

Cu(ii, urmare adopt6rii Legii nr.1712017 pentru modificarea gi completarea unor acte

legislative. Astfel, pentru a avea o coerentA Ei concordanld legislativd cu referire la
modalitatea de ridicarea exceptiei de neconstitulionalitate de c6tre instanlele de judecati,

este necesar de a aduce qi prevederile Codului de procedurd penalE in concordan[d in acest

SCNS.

Prezentul proiect de lege de asemenea propune includerea Consiliului Superior al

Magistraturii in lista subiecfilor cu drept de sesizare a Curlii Constitulionale. Menliondm

cd propunerea datd vine in scopul execut6rii Hotdrdrii Cu4ii Constitugionale nr.28 din l7
octombrie 2017 pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin.(6) in coroborare cu

articolele l, 56, 91, 135, 140 din Constitulia Republicii Moldova. Reieqind din Adresa

Curlii remisd Parlamentului, Curtea constat6 c6, in timp ce reprezentanlii puterii executive

Ei legislative sunt subiecli cu drept de sesizare, Consiliul Superior al Magistraturii nu

dispune de acest drept, degi este autoritatea de autoadministrare judecdtoreasci Ei de garant

al independen{ei puterii judecstoreEti. Pentru aceste motive, Curtea considerd necesar ca

Parlamentul se completeze Legea cu privire la Curtea Constitulionald in vederea atribuirii

Consiliului Superior al Magistraturii a dreptului de sesizare a Curlii Constitulionale.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislafiei na{ionale cu legislafia Uniunii Europene

Proiectul nu confine norme privind armonizarea legislaliei na{ionale cu legislalia

Uniunii Europene.

7



4. Principalele prevederi ale proiectului Ei eviden{ierea elementelor noi

Prin modificdrile propuse se urmireEte asigurarea dreptului instanlelor judecdtoreqti

de toate nivelurile precum Ei Consiliului Superior al Magistraturii, in calitatea sa de organ

de autoadministrare judecdtoreascd, sd aibd dreptul s6 sesizeze Curtea Constitulionald
pentru a efectua controlul de constitulionalitate a actelor juridice.

5. Fundamentarea economico-fina ncia ri
Implementarea prevederilor proiectului dat nu necesitd cheltuieli suplimentare de la

bugetul de stat.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Prezentul proiect de lege se incadreaze in cadrul normativ in vigoare Ei nu necesitd

operarea unor modificdri in alte acte normative.

1. Avizarea gi consultarea publici a proiectului

8. Constatirile expertizei anticorupfie

9. Constatirile expertizei de compatibilitate

Proiectul de lege nu conline norme privind armonizarea legislaliei nationale cu

legislalia Uniunii Europene.

10. Constatirile expertizei juridice

11. Constatirile altor expertize

Proiectul nu con{ine nici un aspect ce vizeazd reglementarea activitalii de

intreprinzdtor, respectiv, nu este necesard elaborarea Analizei Impactului de Reglementare

(ArR).

Vasile BOLEA

B

Proiectul este plasat pe pagina oficiald a Parlamentului.


	Hot
	Initiativa

