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LEGE 
pentru modificarea unor acte legislative  

 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
Articolul I. - La articolul 251 alineatul (6) din Legea nr. 317-XIII din 13 

decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), textul „care nu va depăşi 15 zile de la înregistrare. În caz 
de necesitate, Curtea Constituţională poate decide, argumentat, prelungirea termenului 
de 15 zile cu încă maximum 15 zile” se exclude. 

 
Articolul II. - La articolul 71 alineatul (6) din Codul jurisdicţiei constituţionale 

nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-
54, art. 597), textul „care nu va depăşi 15 zile de la înregistrare. În caz de necesitate, 
Curtea Constituţională poate decide, argumentat, prelungirea termenului de 15 zile cu 
încă maximum 15 zile” se exclude. 

 
 
 
Preşedintele Parlamentului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          NOTĂ INFOMATIVĂ 
                la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative  

1.Condiюiile ce au impus elaborarea proiectului єi finalitгюile urmгrite. 
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat оn vederea 

executгrii prevederilor art. 281 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 
Constituюionalг, potrivit cгruia, Guvernul trebuie sг prezinte Parlamentului proiectele de legi 
cu privire la modificarea єi completarea sau abrogarea actelor normative sau a unor pгrюi ale 
acestora declarate neconstituюionale.  

Prin  Hotгrоrea nr. 18 din 2 iunie 2014 „pentru controlul constituюionalitгюii Legii nr. 
109 din 3 mai 2013 pentru modificarea єi completarea unor acte legislative (Legea cu privire 
la Curtea Constituюionalг єi Codul jurisdicюiei constituюionale) (statutul judecгtorilor, 
competenюele єi procedura Curюii Constituюionale)”, Curtea Constituționalг a declarat 
neconstituționalг atоt Legea nr. 109 din 3 mai 2013 pentru modificarea єi completarea unor 
acte legislative cоt și unele prevederi ale articolului 251 al Legii nr. 317 din 13 decembrie 
1994 cu privire la Curtea Constituюionalг єi articolului 71 al Codului jurisdicюiei 
constituюionale nr. 502 din 16 iunie 1995.  

O analizг retrospectivг denotг cг Legea cu privire la Curtea Constituюionalг și Codul 
jurisdicюiei constituюionale au fost completate cu art. 251 și, corespunzгtor, art.71 prin Legea 
nr. 82 din 18 aprilie 2013 pentru modificarea єi completarea unor acte legislative. Modificгrile 
operate au introdus conceptul de suspendare a actelor normative pоnг la soluюionarea de cгtre 
Curtea Constituționalг a cauzei оn fond cu emiterea unei decizii sau hotгrоri definitive, dacг 
aceste acte normative vizeazг: a) suveranitatea єi puterea de stat; b) drepturile єi libertгюile 
fundamentale ale omului; c) democraюia єi pluralismul politic; d) separaюia єi colaborarea 
puterilor; e) principiile fundamentale privind proprietatea; f) unitatea poporului єi dreptul de 
identitate; g) securitatea economicг sau financiarг a statului; h) alte domenii pentru care 
Curtea Constituюionalг considerг necesarг suspendarea acюiunii actului contestat, оn vederea 
evitгrii prejudiciilor єi consecinюelor negative iminente; precum și actele cu caracter 
individual emise de Parlament, Preєedintele Republicii Moldova sau de Guvern, care se referг 
la persoanele oficiale de stat exponente ale unui interes public єi/sau politic deosebit. 

Prin aceleași articole, Оnaltul For Legislativ, a stabilit limite temporare Curții 
Constituюionale pentru a se expune asupra fondului cauzei  dacг s-a dispus suspendarea 
acюiunii actului normativ contestat. Astfel, conform articolului 251 al Legii cu privire la 
Curtea Constituюionalг єi articolului 71 al Codului jurisdicюiei constituюionale „Оn cazul 
suspendгrii acюiunii actului normativ contestat, Curtea Constituюionalг va examina, оn fond, 
sesizarea оntr-un termen rezonabil, care nu va depгєi 15 zile de la оnregistrare. Оn caz de 
necesitate, Curtea Constituюionalг poate decide, argumentat, prelungirea termenului de 15 
zile cu оncг maximum 15 zile.”. 

Raționamentele reținute de Curte pentru declararea neconstituționalг a prevederilor ce țin de termenii de procedurг se rezumг la urmгtoarele aspecte:  
„86. Eficacitatea acюiunii Curюii, exercitatг оn conformitate cu competenюa stabilitг 

prin articolul 135 din Constituюie, ca єi оn cazul oricгror litigii sau procese, este indisolubil 
legatг de respectarea unor termene rezonabile. Оn caz contrar, jurisdicюia constituюionalг ar 
risca sг devinг una iluzorie. 

87. Rezonabilitatea termenelor se determinг оn funcюie de mai mulюi factori: 
complexitatea cauzei, comportamentul instanюei, comportamentul pгrюilor, comportamentul 
altor autoritгюi implicate. 



90. Оn general, reglementarea termenelor de examinare єi a procedurilor Curюii 
Constituюionale prin legi emise de Parlament vine оn contradicюie cu principiul 
independenюei Curюii. Оn practica altor state, normalitatea constг оn autonomia 
regulamentarг a Curюii, aceasta avвnd dreptul sг-єi aprobe propriile regulamente de 
procedurг. Оn mod similar, Curtea Europeanг a Drepturilor Omului оєi adoptг propriul 
regulament de procedurг. 

91. Оn acest context, stabilirea unor termene excesiv de restrвnse a fortiori 
afecteazг independenюa Curюii єi riscг sг compromitг examinarea completг a cauzelor 
єi, respectiv, sг goleascг de conюinut funcюia Curюii de garant al Constituюiei. 92. Curtea apreciazг cг nu existг argumente obiective єi rezonabile de naturг sг 
justifice diminuarea оn jumгtate a termenului general de examinare a sesizгrilor єi nici 
introducerea unor noi termene de soluюionare a cauzelor aflate pe rolul sгu. 

93. Оn acelaєi context, Curtea observг cг alin. (6) al articolelor 25/1 din Lege єi 7/1 
din Cod dispun cг, оn cazul suspendгrii acюiunii actului normativ contestat, Curtea 
Constituюionalг va examina, оn fond, sesizarea оntr-un termen rezonabil, care nu va depгєi 15 
zile de la оnregistrare. Оn caz de necesitate, Curtea Constituюionalг poate decide, argumentat, 
prelungirea termenului de 15 zile cu оncг maximum 15 zile. 

94. Astfel, deєi consacrг noюiunea de „termen rezonabil”, aceeaєi normг fixeazг acest 
termen la un maxim de 15 zile. Sub acest aspect, norma consacrг un nonsens juridic, dovedind 
un mod deficitar єi imprecis de redactare.”.  
2. Principalele prevederi ale proiectului єi evidenюierea elementelor noi. 

Avоnd оn vedere argumentele Curții Constituționale și soluția expusг оn Hotгrоrea nr. 
18 din 2 iunie 2014 pentru controlul constituюionalitгюii Legii nr. 109 din 3 mai 2013 pentru 
modificarea єi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituюionalг 
єi Codul jurisdicюiei constituюionale) (statutul judecгtorilor, competenюele єi procedura 
Curюii Constituюionale), Ministerul Justiției a elaborat proiectul Legii pentru modificarea 
unor acte legislative. 

Proiectul de Lege propune excluderea din articolul 251 alineatul (6) al Legii cu privire 
la Curtea Constituюionalг єi articolul 71 alineatul (6) al Codului jurisdicюiei constituюionale a 
textului „care nu va depгєi 15 zile de la оnregistrare. Оn caz de necesitate, Curtea 
Constituюionalг poate decide, argumentat, prelungirea termenului de 15 zile cu оncг 
maximum 15 zile.”, declarat neconstituțional de Curtea Constituționalг prin Hotгrоrea nr. 18 
din 2 iunie 2014. 
3. Fundamentarea economico-financiarг. 

Proiectul nu necesitг acordarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. 
4. Impactul proiectului. 

Prin proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative se urmгrește aducerea оn 
concordanțг a prevederilor Legii cu privire la Curtea Constituюionalг єi Codului jurisdicюiei 
constituюionale cu Hotгrоrea Curții Constituționale nr. 18 din 2 iunie 2014. 

 
5. Avizarea și consultarea publicг a proiectului 



Оn scopul respectгrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenюa оn procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului 
Justiюiei (directoriul „Transparenюa decizionalг”, compartimentul „Proiecte de acte 
normative remise spre coordonare. 

Prin scrisoarea nr.03.1427 din 12 februarie 2016, proiectul a fost remis pre avizare 
tuturor autoritгților administrației publice centrale de specialitate, aparatului Președintelui 
Republicii Moldova, cancelariei de Stat, Procuraturei Generale, Oficiului Avocatului Poporului, 
Direcției juridice a Parlamentului, Direcției de Justiție a UTA Gгgгuzia și Facultгții de Drept a 
Universitгții de Stat din Moldova. 

Au fost recepționate avize de la: Procuratura Generalг, Ministerul dezvoltгrii Regionale și Construcțiilor, Direcția de Justiție a UTA Gгgгuzia, Ministerul Tineretului și Sportului, 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Mediului, Oficiul Avocatului Poporului și Aparatul Președintelui 
Republicii Moldova.           

Toate instituțiile enumerate au prezentat lipsг de obiecții și propuneri și au avizat 
pozitiv proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative. Astfel nu a fost necesarг 
оntocmirea sintezei obiecțiilor și propunerilor. 
 

 
 
   Viceministru                                                Nicolae EȘANU 


