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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii privind modificarea  Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la 

Curtea Constituţională 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 

Constituţională a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei în vederea executării Hotărîrii Curții 

Constituționale nr. 6 din 16 mai 2013 privind controlul constituționalității unor prevederi ale 

alineatului (4) al articolului 23 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 

Constituţională. 

Prin hotărîrea menționată supra, Curtea Constituţională a declarat neconstituţional alin. (4)al art. 

23 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994.  

În motivare, Curtea a statuat că instituirea condiţiei numirii judecătorilor de către toate 

autorităţile pentru convocarea plenului, în situaţia în care în cadrul Curţii există cvorumul decizional 

prevăzut de lege, prejudiciază funcţionalitatea Curţii şi încalcă principiul independenţei acesteia şi a 

judecătorilor săi. 

Totodată, Curtea Constituţională relevă că norma contestată comportă riscul blocării activităţii 

Curţii în funcţie de acţiunile sau inacţiunile unor autorităţi. De altfel, cu o asemenea situaţie s-a 

confruntat Curtea între 23 februarie şi 5 aprilie 2013, perioada în care Parlamentul nu a numit 

judecători, fapt ce a blocat activitatea Curţii. 

Potrivit regulilor aplicabile într-un stat de drept, Curtea Constituţională asigură realizarea 

principiului separării puterii de stat în putere legislativă, executivă şi judecătorească şi garantează 

responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.  Astfel, Curtea Constituţională 

nu poate fi nefuncţională. 

De asemenea, în temeiul art. 6 alin. (3) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea s-a pronunţat 

şi referitor la constituţionalitatea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994, 

motivînd că, deşi art. 136 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova a fost modificat în cadrul 

revizuirii constituţionale operate prin Legea nr.1115 din 5 iulie 2000, pînă în prezent Parlamentul nu 

a ajustat norma legală prevederilor Constituţiei Republicii Moldova.  

În acest context, a fost declarată neconstituţională sintagma „Preşedintele Republicii Moldova” 

din art. 6 alin. (2) al Legii cu privire la Curtea Constituţională. 

Astfel, elaborarea acestui proiect derivă și din necesitatea aducerii în concordanţă a prevederilor 

Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională cu prevederile 

Constituţiei Republicii Moldova. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În vederea ajustării prevederilor Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994  la prevederile art. 136 

alin. (2) al Constituţiei Republicii Moldova, prezentul proiect propune modificarea art. 6 alin. (2) din 

Legea cu privire la Curtea Constituţională prin substituirea cuvintelor „de Preşedintele Republici 

Moldova” cu cuvintele „de Guvern”. 

Proiectul respectiv operează încă o modificare în legea menţionată supra, care constă în 

abrogarea alin. (4) al art. 23.  

Modificarea propusă permite evitarea situaţiilor de nefuncţionalitate ale Curţii Constituţionale. 

Alineatul menţionat conţine o normă cu caracter tehnic, care, după cum a demonstrat practica 

recentă, poate cauza deficienţe în activitatea Curţii Constituţionale.  

Alin. (3) al articolului 23 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 stabileşte că „Cvorumul 

pentru plenul Curţii Constituţionale este de două treimi din numărul judecătorilor Curţii”, ceea ce 

constituie de fapt 4 judecători.  
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Astfel, în situaţia în care 4 judecători sînt deja numiţi, Curtea poate fi considerată funcţională, 

fără a se pune accentul pe faptul dacă aceşti 4 judecători au fost numiţi de toate autorităţile, sau doar 

de două dintre acestea. 

Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de 

stat.  

Impactul proiectului 

Adoptarea prezentului proiect va contribui la sporirea funcționalității Curţii Constituţionale și 

evitarea situațiilor de blocaj al acesteia. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect de lege, cadrul normativ conex nu necesită a fi 

modificat. 

Obiecţiile, recomandările pe marginea proiectului înaintate de către instituţiile interesate şi 

reprezentanții societății civile, concluziile acestora. 

Prin scrisoarea nr. 03/10975 din 17 noiembrie 2014 proiectul legii a fost remis spre avizare 

autorităților interesate, după cum urmează: Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de 

Justiție, curțile de apel și toate instanțele judecătorești. 

Au prezentat lipsă de obiecții și propuneri, susținînd proiectul: Curtea Supremă de Justiție, 

Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Comrat, jud. Buiucani, mun. Chișinău, Judecătoria 

Militară, jud. Glodeni, jud. Hîncești, jud. Strășeni, jud. Șoldănești. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina oficială din Internet a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare. 

Nu au fost recepționate recomandări de la societatea civilă. 

Reieșind din faptul că nu au fost recepționate obiecții sau propuneri de la autoritățile interesate, 

nu este necesară întocmirea Sintezei obiecțiilor și propunerilor. 

Constatările expertizei anticorupţie 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupţie, în proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu 

standardele internaţionale anticorupţie, din textul proiectului nu rezultă promovarea unor 

interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public, nu au fost identificate 

cerinţe excesive care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligaţiilor 

subiecţilor vizaţi. De asemenea, nu au fost identificate norme de trimitere, blanchetă sau în alb, 

capabile să genereze coruptibilitate.  
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