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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

 pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 

------------------------------------------------------------ 

 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.           /2022 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea  

articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 

  

 Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 

din Constituția Republicii Moldova, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă 

(nr. 319 din 2 noiembrie 2021) de către un grup de deputați în Parlament, și 

comunică următoarele.  

  Prin proiectul de lege respectiv se propune restrângerea inviolabilității 

deputaților în cazul infracțiunilor de corupere activă sau pasivă, al traficului de 

influență, al excesului sau abuzului de putere, al îmbogățirii ilicite și spălării 

banilor. Astfel, în aceste cazuri, reținerea, arestarea, percheziționarea deputaților 

sau transmiterea dosarului în judecată va putea fi făcută fără încuviințarea 

Parlamentului. 

 Sub aspectul intenției de reglementare, potrivit notei informative, 

proiectul de act normativ are drept scop redefinirea statutului constituțional al 

deputatului, care este justificată de necesitatea fortificării încrederii societății în 

reprezentanții autorităților publice, în contextul unei creșteri a nivelului de 

corupție și al promovării politicilor de toleranță zero a corupției în calitate de 

obiectiv de importanță națională. 

 Adoptarea actului normativ are ca finalitate asigurarea egalității în fața 

legii, asigurarea unui mecanism de protecție prin stabilirea unui echilibru între 

necesitatea combaterii infracțiunilor și protejarea opoziției de presiuni sau de 

hărțuiri necorespunzătoare din partea guvernării, garantarea statului de drept, 

prevenirea și combaterea corupției de nivel înalt. 

 Limitarea inviolabilității deputatului este necesară pentru fortificarea 

încrederii societății în reprezentanții poporului, în contextul creșterii nivelului de 

corupție. Societatea este îndreptățită să instituie mecanisme constituționale 

eficiente în cazul în care are suspiciuni că parlamentarii se folosesc de imunitate 

în alte scopuri decât cele permise de Constituția Republicii Moldova. 

 Corupția subminează democrația și statul de drept, conduce la încălcarea 

drepturilor omului, subminează economia și erodează calitatea vieții. Prin 

urmare, lupta împotriva corupției este o parte integrantă a asigurării respectării 

statului de drept. 

 Limitarea inviolabilității deputatului este în măsură să faciliteze 

investigarea efectivă a acestor infracțiuni și tragerea la răspundere a persoanelor 

culpabile. 

 Asupra acestui proiect de lege Curtea Constituțională s-a expus în Avizul 

nr. 2 din 26 octombrie 2021 la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 
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din Constituție (sesizarea nr. 197c/2021). Curtea a examinat dacă limitarea 

imunității deputatului asigură un echilibru corect între interesele concurente, 

între principiul imunității deputatului și interesul investigării infracțiunilor de 

corupție. 

 În concluzie, Curtea a reținut că proiectul legii constituționale asigură un 

echilibru abstract corect între principiul inviolabilității mandatului de deputat și 

interesul investigării infracțiunilor de corupție. La fel, Curtea a reținut că 

proiectul de lege propus nu încalcă limitele revizuirii prevăzute în art. 142 din 

Legea Supremă. 

 De asemenea, Curtea a conchis că Parlamentul este unica autoritate 

competentă să decidă asupra instituirii, excluderii sau limitării imunității 

deputaților (a se vedea și Avizul Curții Constituționale nr. 4/2016 asupra 

inițiativei de revizuire a articolului 70 din Constituția Republicii Moldova, § 36). 

Așadar, Parlamentul, în calitate de autoritate competentă, urmează să decidă 

asupra oportunității adoptării actului normativ. 
 

 


