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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea  

și completarea articolului 13 din Codul electoral nr. 1381/1997 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

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

privire la modificarea și completarea articolului 13 din Codul electoral 

nr. 1381/1997. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

  



3 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\12641\12641-redactat-ro.docx 

Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea  

articolului 13 din Codul electoral nr. 1381/1997 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea și 

completarea articolului 13 din Codul electoral nr. 1381/1997, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 236 din 11 iunie 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. 

Potrivit notei informative la proiectul de lege, se propune ca pentru 

perioada electorală, din momentul înregistrării Președintelui statului în calitate de 

concurent electoral, acesta să-și suspende activitatea în funcția pe care o deține.  

Сonform art. 38 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova, dreptul de a 

fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în 

condiţiile legii, iar potrivit art. 13 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, 

„cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au 

dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum 

şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de 

alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile 

organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi 

suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin”. Astfel, candidaţii înregistraţi la 

funcţia electivă în stat, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din 

Codul electoral nr. 1381/1997, urmează să-și suspende activitatea în funcţia pe 

care o deţin.  

În Hotărârea nr. 25/2010 privind controlul constituţionalităţii art. 13 

alin. (3) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Curtea 

Constituțională a menționat că „prevederea legală supusă controlului 

constituţionalităţii vizează dreptul unor persoane care deţin funcţii de demnitate 

publică de a fi aleşi. O condiţie legală pentru persoanele ce pretind la o funcţie 

publică eligibilă, care, în virtutea postului ocupat, nu au dreptul să fie membri ai 

partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, şi cele care exercită o înaltă 

funcţie de răspundere, fiind numite sau alese în conformitate cu normele 

Constituţiei Republicii Moldova şi/sau legilor organice, este suspendarea 

activităţii în funcţia exercitată din momentul înregistrării lor în calitate de 

concurenţi electorali. Sub incidenţa acestei prevederi cad membrii Guvernului: 

viceprim-miniştrii, miniştrii şi membrii din oficiu ai Guvernului”.  

În aceeași hotărâre se punctează următoarele: „Anterior problema în cauză 

a făcut obiectul dezbaterilor judecătorilor constituţionali. Astfel, prin Hotărârea 
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nr.15 din 27 mai 1998 „Cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi 

din Codul electoral şi a Hotărârii Parlamentului nr. 1508-XIII din 18 februarie 

1998”, Curtea Constituţională a apreciat „că restricţia prevăzută de art. 13 

alin. (3) din Codul electoral pentru candidaţii care se află în stare de 

incompatibilitate cu funcţia la care candidează este conformă prevederilor art. 16 

alin. (2), art. 39 alin. (3) şi art. 54 din Constituţie, întrucât ar fi contrar moralei 

publice, în general, şi deontologiei electorale, în special, ca o anumită categorie 

de persoane, în virtutea funcţiilor pe care le deţin, să poată influenţa opţiunea 

electoratului. În aceste condiţii, şansele egale ale candidaţilor pentru alegerile de 

deputaţi ar fi serios compromise. Mai mult ca atât, unele funcţii, pentru care se 

instituie această restricţie, presupun încadrarea directă a celor care le deţin în 

procesul organizării şi desfăşurării alegerilor, cum ar fi, spre exemplu, cele de 

ministru, şef al administraţiei publice locale etc.” 

Regimul general al funcţiei de demnitate publică, statutul juridic al 

persoanei care ocupă această funcţie, precum şi alte raporturi ce decurg din 

exercitarea funcţiei de demnitate publică sunt reglementate de prevederile Legii 

nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.  

În temeiul art. 21 alin. (2) din legea prenotată, exercitarea mandatului se 

suspendă în temeiul prevederilor legislaţiei muncii, reglementărilor de drept 

comun civile, administrative sau penale, al legilor speciale ce reglementează 

activitatea demnitarului, precum şi în temeiul participării demnitarului în 

campania electorală sau al desfăşurării anchetei de serviciu în legătură cu 

săvârşirea de către demnitar a faptelor imputabile acestuia.  

Totodată, este de remarcat și norma stipulată la art. 3 alin. (2) din aceeași 

lege, potrivit căreia prevederile legii în cauză se aplică demnitarului în partea în 

care statutul acestuia nu este reglementat prin legi speciale. În cazul în care 

soluţiile juridice prevăzute de legea în cauză şi de legea specială care 

reglementează activitatea demnitarului respectiv diferă, se aplică prevederile 

legii speciale corespunzătoare.  

Statutul constituțional al Președintelui Republicii Moldova (atribuțiile, 

jurământul, imunitățile şi incompatibilitățile) este reglementat în capitolul V din 

Constituția Republicii Moldova. Astfel, la aspectul ce ține de suspendarea din 

funcție a Președintelui Republicii Moldova, art. 89 alin. (1) prevede că, în cazul 

săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei Republicii 

Moldova, Preşedintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de 

Parlament, cu votul a două treimi din deputaţi.  

Astfel, subliniem că textul constituțional nu conține alte temeiuri în care 

președintele statului ar putea fi suspendat din funcție. 

În raport cu cele menționate mai sus, apreciem că modificarea art. 13 

alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 propusă în prezentul proiect de lege 

contravine dispozițiilor constituționale prevăzute la art. 7 și 89. 
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