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Privind  aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului pentru 

elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea 

Constituției Republicii Moldova privind revocarea deputaților 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul hotărîrii 

Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și 

completarea Constituției Republicii Moldova privind revocarea deputaților. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

                                                     

AVIZ 

la proiectul hotărîrii Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege  

cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova 

privind revocarea deputaților  

 

Guvernul a examinat proiectul hotărîrii Parlamentului pentru elaborarea 

proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției 

Republicii Moldova privind revocarea deputaților, prezentat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 90 din 25 iunie 2019) și expune 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. 

Potrivit notei informative și textului proiectului hotărîrii Parlamentului se 

intenționează crearea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu 

privire la modificarea Constituției privind revocarea deputaților. 

Scopul avut în vedere de inițiatori este punerea în aplicare a rezultatului 

referendumului republican consultativ desfășurat la data de 24 februarie 2019, 

confirmat prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 5 din 14 martie 2019. 

În temeiul art. 47 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului propunerea 

legislativă reprezintă intenția de a se iniția elaborarea unui sau mai multor acte 

legislative, care vizează o anumită problemă sau un grup de probleme şi care au 

menirea de a reglementa anumite domenii ale raporturilor sociale. Asupra 

acceptării propunerii legislative, Parlamentul adoptă o hotărîre, prin care 

stabilește termenul de elaborare a proiectului de act legislativ, formează un grup 

pentru elaborarea proiectului propus sau dispune altor organe elaborarea 

proiectului în cauză, stabilește modul de asigurare a activității acestui grup. 

Astfel, pornind de la prevederile art. 19 lit. a) și b) din Legea despre 

statutul deputatului în Parlament nr. 39/1994 în cadrul Parlamentului, deputații 

în ședință plenară, decid în ultimă instanță privind elaborarea unui proiect de 

hotărîre sau respingerea întemeiată a propunerii legislative. 

În conformitate cu art. 154 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997 

referendumului consultativ sînt supuse problemele de interes național, în scopul 

consultării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme şi adoptării 

ulterioare, de către autoritățile publice competente, a unor hotărîri definitive. 

Curtea Constituțională a menționat în jurisprudența sa, că produc efecte 

juridice obligatorii doar referendumurile constituționale și cele legislative, nu și 

cele care au un caracter consultativ. Ca urmare a organizării referendumului 

consultativ, autoritățile pot lua cunoștință de opinia poporului cu privire la o 

problemă de interes național în care a fost consultat, fără a avea însă vreo 

obligație juridică. Totodată, chiar dacă hotărîrile adoptate ca urmare a 

desfășurării referendumurilor consultative nu sînt obligatorii din punct de vedere 

juridic, rezultatele acestora pot servi ca bază pentru decizii politice ulterioare ale 
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autorităților, fiind motivate de aceste rezultate (HCC nr. 24 din 27 iulie 2017, §§ 

68, 69). 

Una din întrebările de importanță majoră pentru societate cu incidență 

asupra dispozițiilor constituționale supuse referendumului consultativ constituie: 

Sînteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție 

dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor? 

Norma de la art. 60 alin. (1) din Constituție stabilește că Parlamentul este 

organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova [...] 

În conformitate cu art. 2 alin. (1) din Constituție suveranitatea națională 

aparține poporului Republicii Moldova, care e exercitată în mod direct şi prin 

organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție.  

Art. 38 din Constituție statuează că voința poporului constituie baza puterii 

de stat. Această voință se  exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod 

periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat.  

În privința subiectului privind posibilitatea revocării deputaților de către 

alegători, remarcăm norma de la art. 68 din Constituție care stabilește 

caracteristicile mandatului parlamentar, și anume că, „în exercitarea mandatului, 

deputații sînt în serviciul poporului” și „orice mandat imperativ este nul”. Acest 

articol valorifică fără limite mandatul reprezentativ și constituie punctul de 

plecare în explicarea raporturilor constituționale dintre deputat și alegătorii săi, 

partidul politic care l-a propulsat. 

Întru interpretarea acestor dispoziții constituționale, Curtea 

Constituțională, prin Hotărîrea nr. 8 din 19 iunie 2012, a statuat: 

„34. În viziunea Curții, mandatul de parlamentar exprimă relația 

parlamentarului cu întregul popor, în serviciul căruia este, nu numai cu alegătorii 

care l-au votat, deși aceștia beneficiază de prezența parlamentarului în virtutea 

obligației sale de a ține legătura cu alegătorii. Astfel, sintagma „a fi în serviciul 

poporului” de la articolul 68 alin. (1) din Constituție înseamnă că, din momentul 

alegerii şi pînă la încetarea mandatului, fiecare deputat devine reprezentantul 

poporului în integralitatea sa şi are drept misiune să servească interesului comun, 

cel al poporului, şi nu doar partidului din care provine. [...] 

 35. În definirea acestor interese, opțiunea parlamentarului este liberă, 

chiar dacă el face parte dintr-un partid pe care îl reprezintă în Parlament. În 

conformitate cu articolul 2 alin. (2) din Constituție, nici o persoană particulară, 

nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă 

formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. În acest 

sens, principiile fundamentale ale statului de drept trebuie respectate cu sfințenie 

pentru a se obstacula tentația pe care ar putea-o avea unul sau mai multe partide 

politice, devenite majoritare în Parlament, de a-şi transforma „aleșii” în „activiști 

ai partidului” sau structurile administrației publice centrale sau locale în „organe 

de partid”, centrale sau locale. [...] 

43. Astfel, deoarece nu sînt reprezentanții unei fracțiuni a populației, 

parlamentarii nu pot fi apărătorii unor interese particulare, ei sînt absolut liberi în 

exercitarea mandatului lor și nu au obligația de a îndeplini angajamentele pe care 

și le-ar fi putut asuma înaintea alegerii sau eventualele instrucțiuni din partea 
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alegătorilor formulate pe parcursul mandatului. Aleșii nu au obligația legală să-și 

susțină partidul sau deciziile grupului lor în cadrul Parlamentului. Mai mult, în 

cazul în care deputatul, prin comportamentul său, provoacă daune acestuia, 

partidul sau grupul din care face parte poate să-l excludă, însă această excludere 

nu antrenează pierderea mandatului parlamentar. Aceasta, în mod evident, nu 

împiedică deputatul ca, odată ales, să îşi onoreze angajamentele şi să se 

conformeze disciplinei de vot a grupului parlamentar din care face parte. [...] 

47. Aceste caracteristici conferă deputatului un regim special de protecție 

împotriva presiunilor alegătorilor şi ale partidului cu sprijinul căruia a intrat în 

Parlament. […] 

48. Irevocabilitatea mandatului parlamentar este un principiu de bază 

general acceptat al democrațiilor europene. În acest context, în Rezoluția 

nr.1303(2002) privind funcționarea instituțiilor democratice în Moldova, 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a cerut autorităților moldovenești 

„de a garanta cu claritate în legislație principiul irevocabilității mandatului 

parlamentar”. 

Comisia de la Veneția a estimat că posibilitatea revocării deputaților de 

către alegători, sau de către partide este „incompatibilă cu doctrina tradițională și 

general acceptată a democrației reprezentative” și „contrarie normelor 

europene”. 

 De asemenea, în Avizul comun al Comisiei de la Veneția și Biroului 

OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) pe 

marginea proiectelor de legi privind modificarea și completarea unor acte 

legislative (sistemul electoral pentru alegerile parlamentare), adoptat de Consiliul 

pentru Alegeri Democratice în timpul celei de-a 59-a Reuniuni (Veneția, 15 iunie 

2017) și de Comisia de la Veneția în timpul celei de-a 111-a sesiuni plenare 

(Veneția, 16-17 iunie 2017) s-a atras atenția la faptul că, încercările de a înlătura 

irevocabilitatea deputaților în Republica Moldova au mai fost menționate 

anterior ca un motiv de îngrijorare de către OSCE / BIDDO și Consiliul Europei. 

Mandatul imperativ și revocarea reprezentanților nu se practică în democrațiile 

europene moderne. După cum subliniază Comisia de la Veneția, „principiul 

constituțional de bază care interzice mandatul imperativ sau orice altă formă de 

retragere politică a mandatelor reprezentanților trebuie să prevaleze ca piatră de 

temelie a constituționalismului democratic european” (a se vedea Raportul nr. 

CDL-AD(2009)027 privind mandatul imperativ şi practicile similare § 39). 

În lumina celor expuse mai sus, Guvernul menționează că adoptarea 

propunerii legislative în privința subiectului pus în discuție nu ar fi în spiritul 

prevederilor Hotărîrii Curții Constituționale nr. 8 din 19 iunie 2012, 

recomandărilor Comisiei de la Veneția, precum și a dezideratului integrării 

europene a Republicii Moldova, reafirmat prin Declarația Parlamentului 

Republicii Moldova privind Parteneriatul național în domeniul integrării 

europene, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 218 din 29 iulie 2016. 


	Hotarire,aviz.pdf



