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Cdtre
C urteo Constitulionald
MD-2001, mun. Chisindu
str. Alexandru LdpuSneanu, 28

Onoratd Curle,

in

conformitate cu dispoziliile art.25 lit. a) din Legea nr.31711994
cu privire la Curtea Constitulionald qi ale art. 38 alin. (l ) lit. a)
din Codul jurisdicliei constitulionale nr.50211995, Vi remitem aliturat
Sesizarea privind exercitarea controlului constitulionalitAtii unor prevederi ale
Legii nr.l36l20l7 cu privire la Guvem.
Datd fiind situalia politicd specificd in care ne afl6m qi necesitatea
de a determina calea de urmat cu respectarea principiilor suprematiei
Constituliei qi separdrii puterii de stat, Vi solicit respectuos examinarea
prezentei sesiziri cu maximd celeritate.
Cu inaltd consideralie penlru inalta Curte,

)a*r[*Mair SANDU

SESIZARE
privind exercitarea controlului constitulionalitelii
unor prevederi ale Legii nr.l36l20l7 cu privire la Guvem

I.

AUTORUL SESIZARII

SANDU MAIA

-

Preqedinte al Republicii Moldova;

Republica Moldova, Chigin6u, MD-2073
bd. $tefan cel Mare gi Sfhnt, nr.l54

tel.:

(+l/l; 22265 236;

e-rnail : cancelaria@prm.md

II.

OBIECTUL SESIZARII

Prezenta sesizare are ca obiect controlul de constitulionalitate a unor
prevederi ale Legii nr.13612017 cu privire la Guvem, qi anume:
- a art. I 5 alin. (2) lil.e) ;
- a art.l5 alin.(2) lit.d) Sifl;
- a art.l5 alin.(j), in partea care {ine de aplicarea interdicliei prevdzute la
art. 15 alin.(2) lit.e);
- a art.23 alin.(3);
- a art.23 alin.(6), in partea care line de aplicarea interdicliei prevdzute la
art. I 5 alin.(2) lit.e) ;
- a art.26 alin (6)-(9)

III.
1

.

CADRUL NORMATIV PERTINENT
Prevederile relevante

ale Constituliei Republicii Moldova sunt

urmitoarele:

Articolul I

,,(l)

Statul Republica Moldova
Republica Moldova este un stat suveran gi independent, unitar

gi

indivizibil.
(2) Forma de guvemimint a statului este republica.

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in

care

demnitatea omului, drepturile gi libertdtile lui, libera dezvoltare a personalitAlii
umane, dreptatea gi pluralismul politic reprezintd valori supreme gi sint garantate."
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Articolul

2

Suveranitatea qi puterea de stat
,,(l) Suveranitatea na{ionali apa4ine poporului Republicii Moldova, care o
exercitd in mod direct gi prin organele sale reprezentative, in formele stabilite de
Constitulie.
(2) Nici o persoani particularE, nici o parte din popor, nici un grup social,
nici un partid politic sau o alt6 formaliune obgteasce nu poate exercita puterea de
stat in nume propriu. uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravi crim6
impotriva poporului."

Articolul 5
Democrafia gi pluralismul politic
Democralia in Republica Moldova se exercitd in condiliile pluralismului
politic, care este incompatibil cu dictatura gi cu totalitarismul.
(2) Nici o ideologie nu poate fi instituit6 ca ideologie oficiald a statului.,,
,,( 1)

Articolul 6
,,in Repubrica r",oiilXlLlL:'
separate 9i colaboreazd in exercitarea prerogativelor
prevederilor Constituliei."

fi[[:,H'3.::,lill'l

Articolul

j

udecdtoreasc, sint

ce le revin, potrivit

7

Constitufia, Lege Supremi
,,Constitufia Republicii Moldova este Legea ei Supremi. Nici o lege qi
nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constitu{iei nu are putere

juridici."

Articolul

23

Dreptul fieclrui om de a-gi cunoaite drepturile gi indatoririle
,,(l) Fiecare om are dreptul sd i se recunoascd personalitateajuridicd.
(2) Statul asiguri dreptul fiec6rui om de a-gi cunoaqte drepturile gi
indatoririle. In acest scop statul publicd gi face accesibile toate legile 9i alte acte
normative."

Articolul

72
Categorii de legi

,,(l) Parlamentul adoptd legi constitulionale, legi organice gi legi ordinare.
(2) Legile constitulionale sint cele de revizuire a Constituliei.
(3) Prin lege organici se reglementeazd:
a) sistemul electoral;
b) organizarea qi desfbgurarea referendumului;
c) organizarea gi funclionarea Parlamentului;
d) organizarea gi funclionarea Guvemului;
c) organizarea qi funclionarea Cu4ii Constitulionale, a Consiliului Superior al
Magistraturii, a instan[elor judecltoregti, a contenciosului administrativ;
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f) organizarea administraliei locale, a teritoriului, precum gi regimul

general

privind autonomia localA;
g) organizarea gi funclionarea partidelor politice;
h) modul de stabilire a zonei economice exclusive;
i) regimul juridic general al proprietdlii gi al moqtenirii;
i) regimul general privind raporturile de munc6, sindicatele gi protec[ia
sociald;

k) organizarea generali a invE(dmintului;
l) regimul general al cultelor religioase;
m) regimul stirii de urgen{d, de asediu gi de rizboi;
n) infracliunile, pedepsele gi regimul executdrii acestora;
o) acordarea amnistiei gi gralierii;
p) celelalte domenii pentru care, in constitulie, se prevede adoptarea de legi
organice;
r) alte domenii pentru care Parlamentul consideri necesard adoptarea de legi
organice.
(4) Legile ordinare intervin in orice domeniu al relaliilor sociale, cu exceplia
celor rezervate legilor constitu(ionale gi legilor organice."

Articolul 97
Structura
,,Guvemul este alcituit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprimminigtri, miniptri gi alli membri stabilili prin lege organic6."

,,( I

)

Articolul 98
investitura
Dupd consultarea fracliunilor parlamentare, pregedintele Republicii

Moldova desemneaz6 un candidat pentru func[ia de prim-ministru.
(2) Candidatul pentru func{ia de Prim-ministru va cere, in termen de 15 zile
de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului de
activitate gi a intregii liste a Guvemului.

(3)

Programul de activitate

gi lista Guvemului se dezbat in

gedinta

Parlamentului. Acesta acordd incredere Guvernului cu votul majoritdlii deputa{ilor
alegi.

(4)inbaza votului

de incredere acordat de Parlament, pregedintele Republicii

Moldova nume$te Guvemul.
(5) Guvemul igi exercitd atribuliile din ziua depunerii jurdmintului de cdtre
membrii lui in fala Preqedintelui Republicii Moldova.
(6) In caz de remaniere guvernamentali sau de vacanfi a funcfiei,
Pregedintele Republicii Moldova revoci gi nume$te, la propunerea primministrului, pe unii membri ai Guvernului.',

Articolul

100

tncetarea funcfiei de membru al Guvernului
,,Func{ia de membru al Guvernului inceteazd, in caz de demisie, de revocare,
de incompatibilitate sau de deces."
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Articolul

101

Prim-m inistru I
,,(l) Prim-ministrul conduce Guvemul gi coordoneazd activitatea membrilor
acestuia, respectind atribuJiile ce le revin.

(2) In cazul imposibilitnfii Prim-ministrului de a-qi exercita atribufiile

in cazul decesului acestuia, Pregedintele Republicii Moldova va desemna
un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar pini la formarea
noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilitdfii exercitirii atribufiilor

sau

inceteazi, dacl Prim-ministrul igi reia activitatea in Guvern.
(3) in cazul demisiei Prim-ministrului, demisioneazE intregul Guvem.,,

Articolul

102

Actele Guvernului
,,( I ) Guvemul adoptd hotdriri, ordonanle 9i dispozilii.
(2) Hotdririle se adoptd pentru organizarea executdrii legilor.
(3) Ordonanlele se emit in condiliile articolului 1062.
(4) Hotdririle gi ordonanlele adoptate de Guvem se semneazd de primministru, se contrasemn eazd, de minigtrii care au obliga(ia punerii lor in executare
qi se publici in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage
inexisten{a hotdririi sau ordonan(ei.
(5) Dispoziliile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activiti(ii inreme
a Guvemului."

Articolul

103

incetarea mandatului

,,(l) Guvemul igi exercitd mandatul pind la data validdrii alegerilor pentru

un

nou Parlament.

(2) Guvernul, in cazul exprimirii votului de neincredere de citre
Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau in cazul alineatului (l),
indeplinegte numai funcfiile de administrare a treburilor publice, pini la
depunerea jurimintului de citre membrii noului Guvern.',
Articolul

134

Statutul
,,(1) Curtea Constitulionald este unica autoritate de jurisdiclie constitulionald
in Republica Moldova.
(2) Curtea Constitulionald este independentd de orice altd autoritate publicd qi
se supune numai Constituliei.

(3) Curtea Constitufionali garanteazi supremafia Constitufiei, asiguri
realizarea principiului separirii puterii de stat in putere legislativi, putere
executivd gi putere judecitoreascl gi garanteazi responsabilitatea statului fafi
de cetifean 9i a ceti(eanului fa(i de stat."
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Articolul 135
Atribufiile
,,( I

) Curtea Constitulional6:

a) exerciti, la sesizare, controlul constitulionalitaili legilor gi hotdririlor
Parlamentului, a decretelor Pregedintelui Republicii Moldova, a hotdririlor gi
ordonan{elor Guvemului, precum qi a tratatelor intemajionale la care Republica
Moldova este parte;
b) interpreteazd Constitulia;
c) se pronun(d asupra iniliativelor de revizuire a Constituliei;
d) confi rmd rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirmd rezultatele alegerii parlamentului gi a pregedintelui Republicii
Moldova;
f) constatd circumstan{ele care justifici dizolvarea parlamentului, demiterea
Pregedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcliei de pregedinte, precum qi
imposibilitatea Pregedintelui Republicii Moldova de a-9i exercita atribuliile mai
mult de 60 de zile;
g) rezolvd cazurile excep{ionale de neconstitulionalitate a actelor j uridice
sesizate de Curtea Supremd de Justilie;
h) hot6rdgte asupra chestiunilor care au ca obiect constitu{ionalitatea unui
partid.
(2) Curtea Constitulionali i$i desfEqoari activitatea din iniliativa subieclilor
prevlzu(i de Legea cu privire la Curtea Constitulionald.,'

Articolul 140
Hotiririle Curfii Constituf ionale
Legile gi alte acte normative sau unele pr4i ale acestora devin nule, din
momentul adoptdrii hotdririi corespunzEtoare a Cu4ii Constitu{ionale.
(2) Hoteririle Curfii ConstituJionale sint definitive gi nu pot fi atacate.,,

"(1)

2. Prevederile relevante ale Legii nr.l36l20l7 cu privire la Guvem

sunt

urmdtoarele:

Articolul

11

incetarea mandatului Guvernului
,,(l) Mandatul Guvemului inceteazi:
a) la data validdrii alegerilor pentru un nou parlament;
b) in cazul exprim6rii votului de neincredere de citre parlament;
c) in cazul demisiei Guvernului in componen[d deplin6;
d) in cazul in care Prim-ministrul se afl6 in imposibilitate defrnitivd de a-gi
exercita atribuliile, in cazul demisiei sau al decesului acestuia.
(2) Se consideri cd Prim-ministrul se afld in imposibilitate definitivi de
exercitare a atribu{iilor in urmdtoarele cazuri:
a) dacd acesta nu iqi exerciti func[ia mai mult de 3 luni consecutive;
b) dacd Prim-ministrul care iqi prezintd, demisia refuzd expres exercitarea
interimatului pind la investirea noului Guvem;
c) daci intervin alte circumstante care impiedicd continuarea exercitirii
funcliei.
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(3) Prim-ministrul poate refuza expres exercitarea interimatului concomitent
cu demisia sau ulterior in orice moment in perioada exercitdrii interimatului.
(4) Refuzul se exprimd prin depunerea unei cereri scrise adresate
Pregedintelui Republicii Moldova sau printr-un anunl public, intrd in vigoare ;i
devine irevocabil din momentul depunerii cererii sau emiterii anun{ului."

Articolul

12

incetarea mandatului Guvernului la data validirii alegerilor pentru un
nou Parlament
,,(1) Mandatul Guvemului inceteazi de drept la data confirmirii rezultatelor
alegerilor pentru un nou Parlament gi validdrii de crtre cunea constitu{ional6 a
mandatelor noilor deputa(i aleqi.
(2) Incetarea mandatului Guvernului ca urrnare a confirmdrii rezultatelor
alegerilor pentru un nou Parlament 9i validdrii mandatelor noilor deputa[i alegi nu
necesiti indeplinirea vreunei condilii de formd sau de procedurd de c6tre Guvem."

Articolul l3
incetarea mandatului Guvernului prin exprimarea votului

de

neincredere de citre Parlament
,,( I

)

Mandatul Guvemului inceteazd

de neincredere de

in cazul exprimdrii votului

citre Parlament, in urma depunerii unei moliuni de cenzur6,

sau
qi

in cazul angajdrii rdspunderii Guvernului, dacd s-a depus o moliune de cenzurd
aceasta a fost adoptati.

(2) Mandatul Guvemului inceteazd la data adoptdrii de cdtre Parlament

a

hotdririi privind exprimarea votului de neincredere Guvemului.
(3) Prim-ministrul igi prezintl in scris demisia Pregedintelui Republicii
Moldova in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data adoptirii moJiunii de
cenzurd."

Articolul l4
incetarea mandatului Guvernului in cazul demisiei Guvernului
sau a P rim-min istru I u i
,,( I ) Guvemul este in drept si demisioneze in componenli deplind din
proprie iniliativd.
(2) Hotdrirea privind demisia Guvemului in componenfi deplind se aprobd
in gedin{i de Guvern.
(3) Prim-ministrul este in drept sd demisioneze din proprie iniliativd prin
depunerea unei cereri scrise adresate Parlamentului sau prin anunf public.
(4) Demisia Prim-ministrului antreneazd de drept demisia intregului Guvem.
(5) Demisia Prim-ministrului gi, respectiv, a intregului Guvern intrl in
vigoare gi devine irevocabilS din momentul depunerii cererii scrise sau din
momentul emiterii anunlului public.
(6) Demisia de drept a intregului Guvem nu necesitd indeplinirea vreunei
condilii de formd sau de procedur6."

1

Articolul

15

Competen{a Guvernului al cirui mandat a incetat
,,( I ) Guvemul al cdrui mandar a incetat indeplinegte numai atribulii
de administrare a treburilor publice.
(2) Guvemul al cirui mandat a incetat nu este in drept:
a) si adopte gi sd prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte
normative gi proiecte ale documentelor de politici;
b) si adopte ordonanle qi documente de politici;
c) si avizeze iniliative legislative, inclusiv proiecte de legi, qi s6 examineze
propuneri legislative;
d) sr incheie tratate internafionale care implicr angajamente financiare
pentru Republica Moldova;
e) si numeasci, sI propun5 pentru numire sau si elibereze din func(ie
persoane cu funcfii de demnitate publici sau funcfionari publici, cu excep{ia
cazurilor de imposibilitate obiectivi a persoanelor de a-gi indeplini atributiile;
f) si incheie contracte 9i sl-gi asume angajamente pentru o perioadi
nedeterminati sau pentru o perioadi ce depigegte un an ori a ciror valoare
este disproporfionati in raport cu cheltuielile necesare pentru administrarea
treburilor publice curente sau pentru gestionarea unor situafii de urgen(I;
g) si decid6 privind inilierea reorganizirii sau modificarea structurii ori
funcliilor ministerelor, ale altor autoriEji administrative centrale subordonate
Guvernului sau ale structurilor organiza(ionale din sfera lor de competenf5.
(3) in perioada desfEguiirii activiti(ii Guvernului al cirui mandat

a incetat, interdicfiile stabilite Ia alin.(2) lit.etg) se aplici
in mod corespunzitor Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului,
viceprim-miniEtrilor qi minigtrilor."

Articolul

23
func(iei de Prim-ministru

Interimatul
,,( I ) in cazul imposibilitilii definitive a Prim-ministrului de a-gi exercita
atribu{iile sau in cazul decesului acestuia, Pregedintele Republicii Moldova, in
termen d.e 5 zile, nume$te un alt membru al Guvemului in calitate de Prim-ministru
interimar pind la formarea noului Guvern.

(2) Interimatul pe perioada imposibilitalii exercitArii atribuliilor inceteazl
daci Prim-ministrul iqi reia activitatea pind la emiterea decretului Pregedintelui
Republicii Moldova privind desemnarea candidatului la funclia de Prim-ministru.
(3) Pini la numirea Prim-ministrului interimar atribu{iile acestuia sint

exercitate
ministrului

de prim-viceprim-ministru, in cazul lipsei prim-viceprim- de cltre cel mai in virsti viceprim-ministru, iar in cazul lipsei

viceprim-minigtrilor - de citre cel mai in virsti ministru.
(4) Pregedintele Republicii Moldova este in drept sE revoce Prim-ministrul
interimar gi sd numeasci un alt membru al Guvemului in calitate de Prim-ministru
interimar in cazul imposibilitdlii definitive a Prim-ministrului interimar desemnat
de a-gi exercita atribuliile sau in caz de deces.
(5) Prim-ministrul interimar igi desfEgoari activitatea pind la depunerea
jurimintului de cdtre membrii noului Guvem.
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(6) Prevederile prezentei legi referitoare la prim-ministru se aprici in

mod corespunzitor Prim-ministrului interimar,
contravin prevederilor art.l5 din prezenta lege."

in misura in care nu

Articolul 25
Funcfiile gi atribufiile prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniqtrilor
9i miniqtrilor
,'(1) Prim-viceprim-ministrul 9i viceprim-minigtrii coordoneazi domeniile de
activitate date in competenta acestora prin hotdrire a Guvemului.
(2) In exercitarea func[iei, prim-viceprim-ministrul gi viceprim-minigtrii
exercitd urmdtoarele atribufii :
a) coordoneazd activitatea ministerelor, a altor autoritati administrative
centrale subordonate Guvemului gi a structurilor organiza[ionale din sfera lor de
competen{d in domeniile de activitate date in competenta in conformitate cu
alin.( I );
b) propun includerea pe ordinea de zi a qedin{ei Guvernului a subiectelor ce
[in de competenla lor;
c) reprezintd Guvemul pe plan intem gi extem in limitele stabilite de lege gi,
in cazurile previzute de legisla(ie, cu delegarea acestei atribu{ii prin dispozilie sau
hotirire a Guvemului;
d) alte atribu{ii care decurg din prevederile cadrului normativ sau care le-au
fost delegate de Prim-ministru sau de c6tre Guvem.
(3) In realizarea mandatului sdu, ministrul:
a) conduce ministerul care ii este incredinlat la acordarea votului de
incredere;
b) determind obiectivele qi directiile strategice in domeniile de activitate ale
ministerului in conformitate cu programul de activitate al Guvemului;
c) reprezintd ministerul in relaliile cu alte autoriti(i publice, persoane fizice
persoanejuridice
de drept public ai de drept privat din lard qi din strdinetate;
9i
d) exercitd gi alte funclii 9i atribulii care decurg din prevederile prezentei legi
qi ale cadrului normativ.
(4) Ministrul, in condifiile legii, poate delega secretarului de stat (unui
dintre secretarii de stat) administrarea activitifilor curente ale ministerului.
(5) Ministrul poate delega permanent sau temporar, in condifiile legii,
secretarilor de stat sau secretarului general al ministerului reprezentarea
ministerului in relafiile cu alte autoriti(i publice gi persoane juridice de drept
public Ai de drept privat din fari 9i din striinitate.',

Articolul 26
Numirea in func(ie, vacanfa funcfiei qi asigurarea interimatului funcfiei
de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru gi ministru
,,(1) In caz de remaniere guvemamentali sau de vacanld a func{iei, primviceprim-ministrul, viceprim-ministrul sau ministrul este numit in func(ie prin
decret al Pregedintelui Republicii Moldova, la propunerea prim-ministrului.
(2) Pregedintele Republicii Moldova este in drept sd respingd motivat o
singurr datd propunerea Prim-ministrului privind numirea in func1ie a membrului
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Guvernului, in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recep{iondrii
propunerii Prim-ministrului. Respingerea propunerii de cdtre pregedintele
Republicii Moldova trebuie sd fie intemeiatd pe respectarea cerinjelor previzute la
art. l6 alin.( I ) qi (2).
(3) Daci Prim-ministrul inainteazd repetat propunerea de numire in func(ie a
aceleiagi candidaturi sau a altei candidaturi, Pregedintele Republicii Moldova este
obligat sd numeascd in func1ie candidatul propus in terrnen de cel mult 14 zile
calendaristice de la data receptionirii propunerii repetate a Prim-ministrului.

(4) Vacanla funcliei de

prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru gi
ministru intervine in caz de deces, demisie, revocare sau imposibilitate definitivi
de exercitare a atribuliilor.
(5) La numire, in cazul vacan{ei funcliei, prim-viceprim-ministrul, viceprimministrul gi ministrul depun in fala Pregedintelui Republicii Moldova jurimintul, al
cirui text esle previzut de art.79 alin.(2) din Constitulia Republicii Moldova.
(6) In caz de vacan(i a funcfiei de prim-viceprim-ministru,
Prim-ministrul desemneazi un viceprim-ministru si exercite interimatul
funcfiei pind la numirea noului membru al Guvernului, iar in caz de vacanfi
a funcfiei de viceprim-ministru - pe unul dintre viceprim-miniqtri sau, in lipsa
acestora, qe unul dintre minigtri.
(7) ln caz de vacanfi a funcfiei de ministru, atribufiile acestuia sint
exercitate, pind la numirea unui nou ministru, de prim-viceprim-ministru,
viceprim-ministrul sau ministrul desemnat prin decizia Prim-ministrului.
(8) Prim-ministrul poate exercita interimatul oricirei func(ii de primviceprim-ministru, viceprim-ministru sau ministru.
(9) Membrii Guvernului, cu excepfia celor menfionafi la art.l0 alin.(l)
lit.e), pot exercita interimatul doar a unei funcfii de prim-viceprim-ministru,
viceprim-ministru sau ministru in condi{iile alin.(6f.(8) din prezentul articol.
( t0) Vacanp funcliei de prim-viceprim-minisrru, viceprim-m inistru gi
ministru inceteazi la data reluirii activitelii de cdtre membrul respectiv al
Guvernului sau la data depunerii jurdmintului de cdtre noul membru al Guvernului
in condiliile alin.(5).
(11) In cazurile de imposibilitate temporard de exercitare a atribuliilor, primviceprim-ministrul,, viceprim-ministrul sau ministrul igi poate relua activitatea in
funclia de membru al Guvemului pini la data remiterii de cdtre Prim-ministru a
propunerii de numire a unui nou membru al Guvernului citre Pregedintele
Republicii Moldova."

IV.

EXPUNEREA ARGUMENTELOR iX SPRI"ITNUL SESIZARII

Dupi cum s-a menlionat, prezenta sesizare are ca obiect controlul de
constitu{ionalitate a unor prevederi ale Legii nr.136/2017 cu privire la
Guvern, qi anume: a art.15 alin.(2) lit.e), a art.lS alin.(2) lit.d) qi f), a art.lS
alin.(3), in partea care fine de aplicarea interdic{iei previzute la art.l5 alin.(2)
lit.e), a art.23 alin.(3), a art.23 alin.(6), in partea care (ine de aplicarea
interdic{iei previzute la art.l5 alin.(2) lit.e), a art.26 alin.(6f{9).

l0

Prevederile contestate previd, in esenfi, urmitoarele:
- art.lS alin.(2) lit.e) vizeazd interdiclia pentru Guvemul al c6rui mandat a
incetat sd numeasci, si propund pentru numire sau se elibereze din func1ie
persoane cu funclii de demnitate publicd sau func(ionari publici, exceptdnd cazurile
de imposibilitate obiectivi a persoanelor de a-gi indeplini atribuliile;
- art.15 alin.(2) lit.d) qi f) se referd la interdiclia pentru Guvemul al cdrui
mandat a incetat, pe de o parte, sd incheie tratate intemalionale care implicd
angajamente financiare pentru Republica Moldova, iar, pe de alt6 parte, si incheie
contracte gi sd-gi asume angajamente pentru o perioadd nedeterminatd sau pentru o
perioadE ce depigegte un an ori a ciror valoare este dispropo(ionati in raport cu
cheltuielile necesare pentru administrarea treburilor publice curente sau pentru
gestionarea unor situalii de urgen[6;
- art.15 alin.(3) vizeazd interdic{ia Prim-ministrului gi a ministruluir dintrun Guvem al cirui mandat a incetat si numeasc6, si propuni pentru numire sau si
elibereze din funclie persoane cu func[ii de demnitate public6 sau func{ionari
publici, exceptind cazurile de imposibilitate obiectivi a persoanelor de a-gi
indeplini atribu(iile.
- art.23 alin.(3) priveqte exercitarea interimatului funcfiei de Prim-ministru
de cdtre prim-viceprim-ministru, in cazul lipsei prim-viceprim-ministrului - de
cdtre cel mai in v6rstd viceprim-ministru, iar in cazul lipsei viceprim-minigtrilor de cdtre cel mai in vArstd ministru, in situa;ia in care nu a fost desemnat Primministrul interimar potrivit art.l01 alin.(2) din Constitulie;
- art.23 alin.(6) se refere la interdiclia Prim-ministrului interimar dintr-un
Guvem al cirui mandat a incetat si numeascS, sd propuni pentru numire sau sd
elibereze din func1ie persoane cu funclii de demnitate publicd sau funclionari
publici, except6nd cazurile de imposibilitate obiectivd a persoanelor de a-9i
indeplini atribu{iile.
- art.26 alin.(61{9) se refere la instituirea interimatelor funcliilor de primviceprim-ministru, viceprim-minigtri sau minigtri. astfel inc6t, in caz de vacan(d a
funcliei de prim-viceprim-ministru, Prim-ministrul desemneazd un viceprim-

ministru sd exercite interimatul funcliei p6nd la numirea noului membru al
Guvemului, iar in caz de vacan{i a func[iei de viceprim-ministru - pe unul dintre
viceprim-minigtri sau, in lipsa acestora, pe unul dintre minigtri; in caz de vacan[6 a
functiei de ministru, atribuliile acestuia sunt exercitate, pAnd la numirea unui nou
ministru, de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministrul sau ministrul desemnat
prin decizia Prim-ministrului; prim-ministrul poate exercita interimatul oricdrei
func1ii de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru sau ministru; membrii
Guvemului, cu excep{ia celor din oficiu, pot exercita interimatul doar al unei
funclii de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru sau ministru.

1 Oe$i

textul legii se refer6 $i la prim-viceprim-miniqtri s-i viceprim-mini$tri, nu au fost identificate situatii in
care legislatia ar prevedea numirea de cSlre ace$lia sau inainlarea propunerilor de numiri in demnitati sau functii
publice sau eliberarea/revocarea, cu exceplia situatiei in care ar @nduce ministere (cu portofoliu)

II
Precizim c6 controlul de constitulionalitate solicitat urmeazd a fi realizat in
combinare cu interpretarea unor prevederi constitulionale. Iar, aqa cum a statuat
Curtea ConstitulionalS, de exemplu, in Hot6rArea nr.412013 (pct.30 qi 31),
de fiecare dati c6nd se cere verificarea constitufionalitifii unor acte juridice
concomitent cu interpretarea unor prevederi constitufionale, verificarea

constitufionalitlfii include interpretarea prevederilor in cauzi in mod
implicit, astfel inc6t, in temeiul art. 6 alin. (2) din Codul jurisdicliei

constitulionale, solicitarea privind controlul constitulionalitAtii absoarbe solicitarea
de interpretare a normelor constitu{ionale.

Astfel, dispozi(iile Legii cu privire

la Guvern men(ionate sunt

neconstitu(ionale din considerentele ce vor fi dezvoltate in cele ce urmeazi.

A) Neconstitutionalitatea art.l5 alin.(2) lit.e). a art.15 alin.(3). in partea
care tine de aplicarea interdictiei nrevizute la art.lS alin.(2) lit.e). si a art.23
alin.(6). in partea care tine de aplicarea interdictiei prevlzute la art.15 alin.(2)
lit.e). prin raportare la art.98 alin.(O. art.l01 alin.(2) si 103 alin.(2) combinate
cu art.l alin.(3) si art.7 din Constitutie
Conform dispoziliilor contestate, Legea cu privire la Guvem stabileqte mai
multe interdiclii pentru un Guvem al c6rui mandat a incetat (demisionar). In primul
r6nd, Prim-ministrul dintr-un Guvem al cirui mandat a incetat (demisionar) nu
poate propune remanieri guvemamentale. in al doilea rAnd, nici Prim-ministrul,
nici ministrul dintr-un Guvem al c6rui mandat a incetat (demisionar) nu poate
propune numirea sau eliberarea demnitarilor sau funclionarilor publici. TotodatS,
un Prim-ministru interimar dintr-un Guvern al cirui mandat a incetat (demisionar)
nu poate propune remanieri guvemamentale qi nici numirea sau eliberarea
demnitarilor sau a funclionarilor publici.
Avdnd in vedere ci obiectul normelor contestate este unul larg gi vizeazd
mai multe situalii/ipoteze circumstanfiate mai multor subiecli de drept
constitulional, fiecare avAnd specificul sdu, dar qi 1in6nd cont cd in jurisprudenla
Cu4ii Constitulionale au fost elucidate, in mai multe rAnduri, solulii cu privire la
problematica remanierilor efectuate la propunerea unui Prim-ministru interimar, in
cele ce urmeazi ne propunem sd prezentdm, pentru inceput, considerentele care par
a justifica necorespunderea cu prevederile constitulionale, continute la art.98
alin.(6), art.10l alin.(2) qi 103 alin.(2) combinate cu art.1 alin.(3) 9i art.7
din Constitulie a$a cum acestea au fost interpretate de Curtea Constitulionald, a
prevederilor legale care se referd la interdiclia de a efectua remanieri de cdtre
Pregedintele t6rii la propunerea unui Prim-ministru interimar dintr-un Guvern
demisionar - a art.23 alin.(6), in partea care fine de aplicarea interdicliei prevdzute
la art.15 alin.(2) lit.e) in cazul remanierilor. Ulterior, prin aplicarea regulii de
interpretare qui potest plus, potest minus, concluziile la care vom ajunge in acest
prim caz vor fi transpuse la celelalte situalii Ei subiecli care se regdsesc in cuprinsul
prevederilor legale contestate.
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1. Inainte de a expune criticile de neconstitulionalitate cu referire la
interdicfia efectudrii remanierilor de citre PreEedintele lerii la propunerea unui

Prim-ministru interimar dintr-un Guvem demisionar, precizim cd situafia dat6 a
fost examinatd in doui r6nduri de instanla de contencios constitulional. in primul
caz, prin Hotdrdrea nr.l6 din 20 aprilie 2000, Curtea Constitu(ionalA a statuat ce:
,,[alrt.82 alin. (2) din Constitulie stabileSte cd, in caz de remaniere
guyernamentald sau de vacanld a postului, PreSedintele revocd Si numeSte, la
propunerea Primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului", astfel incAt, in
opinia Cu4ii Constitulional e, ,,aceastd dispozilie constitulionald nu creeuzd
impedimente pentru co remanierile guvernomenlale sd fie efectuate de cdtre
qeful statului Si in cazul in care Guvernul Si-a prezentat demisia, acesle
remanieri urmind sd se opereze la propunerea Primului-ministru interimar"2.
Ulterior, prin Hotdr6re a rv.712013, Curtea Constitulionald a venit cu o
abordare diametral opus6, statudnd, in esen!6, ci un Prim-ministru interimar dintrun Guvern demisionar nu poate inainta propuneri privind numirea in func1ie gi
eliberarea./revocarea din func{ie a minigtrilor, precum gi numirea in func1ie gi
eliberarea din funclie a conducdtorilor organelor gi instituliilor din subordinea
Guvemului.
in suslinerea poziliei sale diferite pe care o regisim in HotirArea nr.7l20l3
fal6 de pozilia anterioar6 cuprinsi in HotirArea nr.l6 din 20 aprilie 2000, Curtea
Constitulional6 a argumentat precum ci hotdrdrea invocatd - Hotirdrea nr.l6 din
20 aprilie 2000 - se referd la arhitectura institulionald constitulionalS in vigoare
p6ni la 5 iulie 2000. Astfel, concluzia conlinutd in Hotir6rea nr.16 din 20 aprilie
2000 este valabild p6nd la adoptarea Legii nr. 1 I 15-XIV din 5 iulie 2000 Ei priveqte
situalia in care Preqedintele era ales de popor, pe c6nd concluziile care se regdsesc
in HotirArea nr.7l20l3 au in vedere statutul juridic al mandatului Pregedintelui
Republicii Moldova de dup6 reforma constitulionald operate prin Legea nr.1 1 l5XIV din 5 iulie 2000, respectiv, cazul in care Preqedintele este ales de Parlament.
Curtea a re[inut, in HotIrArea nr.712013, c6, in condiliile in care at6t
Pregedintele 15rii, cdt gi Guvemul sunt autoriteli ce constituie emanalia
Parlamentului, Pregedintele nu poate opera remanieri guvemamentale la
propunerea unei persoane care nu a fost investitd prin votul de incredere al
Parlamentului in calitate de Prim-ministru gi care, deci, nu a format lista
Guvernului acreditatd cu acest vot pe care urmeregte sd o modifice.

2 lnterpretarea

Cu4ii Constitu(ionale operatd prin Hoterarea nr.16 din 20 aprilie 2000 s-a realizat pend la revizuirea

constitulionaltr operata prin Legea nr.l
acestuia s-a regesit
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Aqa fiind, concluzionim c6, prin HotirArea nr.712013,, nu a avut loc nici
micar un reviriment in sensul schimb5rii jurisprudenlei Curlii Constitulionale, ci
doar o ajustare a jurisprudenlei avAnd in vedere schimbarea modului de alegere a
PreEedintelui Republicii Moldova - de popor pAni in iulie 2000 qi, respectiv, de
Parlament incepAnd cu iulie 2000. Acest lucru se poate deduce din mai multe
considerente continute in Hotdrirea nr.1 12013 , de exemplu, in pct.7 4 Curtea a
statuat cE ,,,1...) nu poate accepta argumentul reprezentantului Guvernului cd, prin

redaclia anterioard a articolului 27t legiuitorul a urmdrit scopul de a
eluda Hotdrirea Curlii nr. 16 din 20 aprilie 2000, care autoriza efectuarea

remanierilor in Guvernul demis la iniliativa Prim-ministrului interimar", intruc6t,
,,fclontrar acestei afirmafii, Curtea reSine cd din succesiunea cronologicd a
evoluSiei textelor juridice rezultd cu claritate cd, dimpotrivd, intenlia legiuitorului
a fost de a se conforma reformei constitulionale operate prin Legea nr. 1115-XIV
din 5 iulie 2000 Si de a [ine cont de modificarea arhitecturii institulionale a
statului prin deplasarea polului de putere spre Parlament, or, articolul 27t a fost
introdus in Legea cu privire la Guvern prin Legea nr. I 2 I 0-Xl V din 3 I iulie 2000,
deci, consecutiv acestui eveniment, Si nu ca urmare a Hotdririi CurSii din 24
aprilie 2000", aceasta insemndnd, in fond, ci ase4iunile din Hotirdrea Cu(ii nr.16
din 20 aprilie 2000 - lipsa impedimentelor pentru ca remanierile guvemamentale
sd fie efectuate de c6tre geful statului gi in cazul in care Guvernul gi-a prezentat
demisia, aceste remanieri urmdnd sA se opereze la propunerea Primului-ministru
interimar - ar fi perfect valabile in situalia in care Preqedintele 15rii ar fi ales de
popor. Aceleaqi concluzii pot fi trasate reieqind din cele statuate la pct.87, de unde
rezult6 cd un temei de bazA cu privire la inadmisibilitatea operhrii remanierilor de
cdtre Preqedintele t6rii la propunerea Prim-ministrului interimar dintr-un Guvern
demisionar este acela cd at6t Preqedintele {6rii, cat gi Guvemul, sunt autoriteti ce
constituie emana{ia Parlamentului.

in

condiliile in care, potrivit HotirArii Cu4ii Constitulionale nr.7 din
4 martie 2016 ,,Privind controlul constitulionalitelii unor prevederi ale Legii
nr. I115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea gi completarea Constituliei
Republicii Moldova (modul de alegere a Pregedintelui) (Sesizarea nr. 48b/2015)"
Ei revigorarea, conform acesteia, a prevederilor alineatelor (1), (3) Ei (4) de la
articolul 78 gi ale articolului 89 din Constitulie aqa cum acestea au fost in vigoare
pAnd la data adoptdrii Legii nr. 1 1 15-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea
gi completarea Constituliei, rezultd ci la moment ar fi incidente considerentele ;i
concluziile con(inute in Hot5r6rea Curlii Constitufionale nr.l6 din 20 aprilie
2000, astfel incit, din punct de vedere constitufional, nu ar trebui sd existe
impedimente pentru ca remanierile guvernamentale si fie efectuate de citre
geful statului gi in cazul in care Guvernul qi-a prezentat demisia, acestea
urmind si se opereze la propunerea Primului-ministru interimar. Deci,
prevederile legale conlinute in Legea cu privire la Guvem care instituie interdiclia
efectudrii remanierilor de cdtre Preqedintele Republicii Moldova la propunerea
unui Prim-ministru interimar dintr-un Guvern demisionar par a fi contrare
dispoziliilor Constituliei 15rii cuprinse la art.98 alin.(6), art. 101 alin.(2) 9i 103
alin.(2) combinate cu art.l alin.(3) 9i art.7 din Constitulie a$a cum acestea au fost
interpretate in jurispruden{a

Cu(ii Constitu!ionale.
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De vreme ce sunt neconstitulionale dispoziliile legale care privesc interdiclia
efectuirii remanierilor de cdtre Preqedintele Republicii Moldova la propunerea
unui Prim-ministru interimar dintr-un Guvem demisionar, cu atit mai mult, prin

aplicarea regulii de interpretare qui potest plus, potesl minus, par a fi
neconstitu(ionale qi celelalte ipoteze care se regisesc in cuprinsul art.l5
alin.(2) lit.e), art.lS alin.(3) 9i art.23 alin.(6) din Legea cu privire la Guvern,
contestate prin prezenta sesizare - interdic(ia pentru Prim-ministrul dintr-un
Guvern al cirui mandat a incetat (demisionar) de a propune remanieri
guvernamentale; interdicfia pentru Prim-ministrul qi ministrul dintr-un
Guvern al cirui mandat a incetat (demisionar) de a propune numirea sau
eliberarea demnitarilor sau funcfionarilor publici; interdic(ia pentru un

Prim-ministru interimar dintr-un Guvern

al cirui

mandat

a

incetat

(demisionar) de a numi sau elibera demnitari sau functionari publici.

2. in afard de faptul ci interdiclia ce vizeazd efectuarea remanierilor este
contrarr jurisprudenlei curlii constitulionale care se referd la situalia in care
Pregedintele lirii este ales de popor, remarcdm cd solufia cu(ii constitulionale
cuprinsi in Hotirdrea nr.7l20l3 a fost determinatd inclusiv deoarece Guvernul
demisionar care a efectuat remanierile a fost demis prin moliune de cenzuri. De
exemplu, in pct.95 din Hotir6rea nr.712013 se indic6 urmdtoarele: ,,\fln aprecierea
Curlii, neconstituSionalitatea normei contestate este cu atdt mai evidentd cu cat
Prim-ministrul interimar face parte dintr-un Guvern demis prin moliune de
cenzurd. in acest caz, incertitudinea invocatd in paragrafeli precedente ale
prezentei hotdriri, tn cazul cdnd ar surveni, ar fi in contradiclie cu constatdrile
Curlii Constitulionale expuse in Hotdrtrea nr.4 din 22 aprilie 2013". Mai mult
decAt at6t, in pct. 121 se subliniazd cd,: ,,Logica internd a parlamentarismului
constd in faptul cd libertatea de activitate a Guvernului trebuie sd Jie
proporlionald tncrederii de care se bucurd acesta in cadrul Parlamentului.
Extrapoldnd, se poate deduce cd reducerea competenlelor Guvernului demisionar
este proporqionald ostilitdyii Parlamentului. Or este evidenl cd votul de
neincredere, exprimat de Parlamenl prin moliunea de cenzurd, esle o consecinld

a

refuzului Porlamentului de

a

occepta ulterioara activitsle plenard a
Guvernului. Astfel, este evident cd demisia volunturd a Guvernului amputeazd
mai puline puteri decfu demisia ce urmeazd in cazul exprimdrii neincrederii de
cdtre Parlamenl. In consecinld, marja de maneyrd a Guvernului demisionat dupd
votul de netncredere exprimat depinde de natura crizei care a determinat
demiterea, urmdnd ca activitatea Guvernului demis ionat dupd votul de
neincredere exprimat de cdtre Parlament sdfie limitatd la maximum.". Altfel spus,
chiar gi in ipoteza in care Pregedintele 15rii ar fi ales de Parlament, Curtea
Constitulionald a admis ci puterile unui Guvem in exerciliu, incluzdnd desigur
apanajul in materia remanierilor de cadre, ar fi mai mari in situalia in care acesta ar
fi demisionat din propria iniliativd fa{6 de situalia in care acesta a devenit
demisionar urrnare a votului de neincredere acordat de Parlament. Deci.
interdicfiile cu privire la remanierile de cadre - obiectul prezentei sesiziri par a fi neconstitu(ionale chiar qi in situafia in care Preqedintele este ales
de citre Parlament, insd Guvernul demisioneazl din proprie ini{iativi.
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3. De altfel, interpretarea Cur{ii Constitulionale oferitd prin Hotdrdrea nr.16
din 20 aprilie 2000 cu privire la faptul cd Pregedintele ldrii poate opera remanieri
la propunerea Prim-ministrului interimar in cadrul unui Guvem demisionar este,
in esenld, similari cu interpretarea Curlii Constitulionale a Romdniei care a dat-o
art.l07 alin.(3) din Constitulia Rom6niei. Textele prevederilor din constituliile
celor doud state sunt, in fond, identice.
Astfel, pe de o parte, art.l0l alin.(2) din Constitufia Republicii Moldova
prevede urmdtoarele:
,,(2) in cazul imposibilitdlii Prim-ministrului de a-Si exercita atribuliile sau
in cazul decesului acestuia, PreSedintele Republicii Moldova ya desemna un alt
membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar pind la formarea noului
Guvern. Interimatul pe perioada imposibilitdlii exercitdrii atribuliilor inceteazd,
dacd Prim-ministrul tSi reia activitatea in Guvern.".
Pe de altd parte, art.107 alin.(3) din Constitulia Romdniei prevede
urmetoarele:
,,(3) Dacd primul-ministru se a/la tn una dintre situaliile prevdzute
la articolul 106, cu exceplia revocdrii, sau este in imposibilitate de a-qi exercitd
atribuliile, PreSedintele Romdniei va desemna un alt membru al Guvernului ca
prim-ministru interimar, pentru a indeplini atribuliile primului-ministru, pdnd la
formarea noului Guyern. Interimatul, pe perioada imposibilitdlii exercitdrii
atribuliilor, tnceteazd dacd primul-ministru i;i reia activitatea tn Guyern."
In acest sens, cu referire la prevederea constitulionald relevatd, Curtea
Constitulionali a RomAniei, prin Decizia nr. 538/2018 asupra cererii de solulionare
a conflictului juridic de nature constitufionalE intre prim-ministrul Rom6niei, pe de
o parte, gi Pregedintele Romdniei, pe de altd parte, la pct.77 a subliniat urmdtoarele:

Pe de altd parte, utilizarea substantiyului "atribuyiilor" la forma
articulatd a pluralului in cuprinsul dispoziliilor art.l07 alin. (3) din Legea
,,,77.

fundamentald indicd plenitudinea de competenld de care se bucurd prim-ministrul
interimar. ASadar, mandalul conslitulional al prim-ministrului inlerimar nu
cunoage niciun fel de limitare, acesta Jiind indrituit direct cle norma
constitulionald invocatd sd exercite acelea1i atribulii ca Ei titularul de drept.".
4. Modul cum este formulat art.15 alin.(2) lit.e) vine in contradicfie cu alte
acte legislative Ei, totodati, nu intrunegte criteriile de calitate qi precizie ale actului
legislativ.
Referitor la contradiclia sa cu alte acte normative, menfiondm ce acesta se
aplici gi funclionarilor publici. in cazul funclionarilor publici, Legea.l58/2008
stabileqte un Eir de reguli qi principii care, dacd nu s-ar aplica toate impreund,, s-ar
goli de confinut insuqi conceptul de funclionar public. De exemplu, recrutarea
in func1ia publicd are loc, de cele mai multe ori, prin concurs, iar acesta se iniliazi
in situalia in care funclia publicd devine vacanti sau temporar vacantd. Odatd
inceput, procesul nu poate fi oprit, intruc6t acest lucru nu este previzut de cadrul
normativ; daci se procedeaze in sens invers, am asista la incdlcarea legii.
Cu at6t mai mult acest lucru este valabil in cazul incet6rii raporturilor de
serviciu pentru funcfionarii publici. Conform art.61 din Legea nr.l58/2008,
raporturile de serviciu inceteazd: a) in circumstante ce nu depind de voin(a pdrfilor;
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b) prin eliberare din funclie; c) prin destituire; d) in caz de demisie. Fiecare din
aceste modalit5li, la rAndul lor, subsumeazd alte temeiuri, acestea fiind, pe de o
parte, expuse limitativ, iar, pe de alt6 parte, comportd un caracter strict obiectiv.
De exemplu, un funclionar public poate fi destituit dacd a oblinut calificativul
,,nesatisflcdtor" la evaluarea performanlelor profesionale anuale, a s6v6rqit o
abatere disciplinard care a avut consecinle grave sau a incdlcat regimul juridic al
incompatibilitifilor, iar survenirea fiecdrei din aceste circumstante nu confera nicio
discrefie, ci face obligatorie dispunerea incetirii raporturilor de serviciu de cdtre
persoana sau organul care are competenta legali de numire in funclie. in situalia in
care acest lucru nu s-ar intAmpla, datd fiind aplicarea interdicliei la art.l5 alin.(2)
lit.e) din Legea cu privire la Guvern, am asista la incdlcarea atat a literei, cAt gi a
spiritului Legii nr. 1 58/2008.
De asemenea, nu este clar dacd exceplia de la art. 15 alin.(2) lit.e) din
Legea cu privire la Guvem - imposibilitate obiectivd a persoanelor de a-qi
indeplini atribufiile - ar fi in misuri sd rdstoame obligalia legala de incetare
a raporturilor de serviciu prescrisd in Legea nr.158/2008, intruc6t, precum s-a mai
menlionat, toate temeiurile de incetare a funcliei publice prev6zute la art.62,63, 64
gi 65 din Legea nr.l58/2008 sunt de principiu situalii care se circumscriu
termenului ,,obiectiv", datii fiind concepfia funcliei publice gi a funclionarului
public care nu admite eliberarea arbitrari din funcfie.
5. Problematica de principiu care se circumscrie obiectului prezentei sesiziri

in fond, intinderea conceptului constitulional de ,,administrare a treburilor
publice". Sau, altfel spus, limitele de competenfe care intre in aceasti notiune,
respectiv, ce competenle se incadreazd in aceasti no{iune qi ce competente o
este,

depdgesc/exced.

Notiunea de ,,administrare a treburilor publice" a fost de mai multe ori
elucidati de Curtea Constitulionald in cadrul jurisprudenlei sale. Cea mai elastic6
formuld de explicare a noliunii de administrare a treburilor publice se regiseqte,
probabil, in pgt.1l1-1 14 din HotirArea Cu(ii Constitulionale nr.7l20l3:
,,11 1. In context, Curtea reline cd un Guvern demisionar continud sd
administreze treburile publice in asteptarea unui nou Guvern, care sd fie
plenipotenliar. Aceasta tnsemnd cd Guvernul demisionar exercitd doar o parte
limitatd a puterii, el "administreazd", Si nu "guterneazd".
112. Administrarea treburilor publice se referd la deciziile zilnice, curente
ale Guvernului, care sunt necesare funcliondrii neintrerupte a serviciului public.
Aceastd activitate se reduce la faptul cd, in asteptarea finalizdrii negocierilor
pentru formarea unei noi echipe guvernamentale, sd se evite o lipsd totald a
puterii executive, care este una operativd si vitald pentru necesitdsile societdlii.
113. in acest sens, administrarea treburibr publice de cdtre un Guyern
demisionar vizeazd trei categorii; (l) treburile banale, uzuale, care permit statului
sd funcsioneze; (2) treburile in curs, care au fost incepute atunci cdnd Guvernul
era plenipotenliar si care trebuie finalizate; (3) treburile urgente, care trebuie in
mod imperativ sdfie solulionate pentru a evita pericole foarte grave pentru stat $i
cetdleni, pentru viala economicd Si sociald.

t1

I14. Guvernul care administreazd treburile publice nu poate sd-Si asume
iniliative politice importante a fortiori in privinla unor chestiuni care au provocat
dificultdli tnainte de demisia sa sau au determinat in final aceastd demis ie.
Sunt excluse, in special, deciziile care ar putea ulterior angaja durabil linia
politicd a viitorului Guvern. In aceastd ordine de idei Si in corespundere
cu practica altor state in situalii similare, spre exemplu, un Guyern demisionar
poate pregdti proiectul bugetului anual, insd acesta nu ar trebui prezentat
Parlamentului pentru adoptare decdt de cdtre un Guyern plenipotenliar, care va
avea responsabilitatea de a-l executa. Acesta este unul din pilonii dreptului
constitulional. Problema majord constd in faptul cd o prerogativd fundamentald
a unui Guvern plenipotenliar este anume elaborarea bugetului."
Noliunea de administrare a treburilor publice a fost de asemenea interpretati
prin Hotdrirea Cur[ii Constitufionale nr.48 din 1 octombrie 1999 qi prin Hot6rirea
Cu(ii Constitufionale nr.2l din l6 mai 2000.
Referindu-ne la intrebarea dacd numirile qi eliberirile in demnitili qi funclii
publice de cel ce administreazd (dar nu guverneazd) sunt aD initio interzise ca
nefiind circumstanliate conceptului de ,,administrare a treburilor publice",
rdspunsul, in viziunea noastre, nu poate fi decdt negativ.
Experienfa altor state referitor la aceasti intrebare denotd ci in marea
majoritate din ele astfel de interdiclii nu exist6. De exemplu, acestea nu existd in
Germania, Spania, Olanda, Bosnia qi He(egovina, Cehia, Canada, fiind int6lnite
doar in Serbia, Ungaria qi, pa(ial, in Australia (in cazul ,,numirilor importante")3.
De asemenea, af a cum a prezentat Curtea ConstitulionalS intr-o analizi
comparativd confinuti in Decizia nr.6612019, interdiclii in materie de remanieri de
cadre pentru guvemele in exerciliu care administrareazd treburile publice nu existi
in Franfa, Olanda, Italia, Germania, Israel, Danemarca qi Canada, de cealalti parte
situAndu-se Australia qi Noua Zeelandd (in ambele cazuri e vorba de interdiclia
efecturdrii de ,,numiri importante"). in Belgia, care nu a avut un guvem
plenipotenfiar intre26 aprilie 2010 qi 6 decembrie 2011, in aceasti perioade nu sau putut face numiri in armatd, insd, in schimb, s-a IEcut numirea guvematorului
bdncii centrale din Belgia.
In acelaqi timp, in Rom6nia, potrivit art.26 alin.(3) din Legea nr.90/2001
privind organizarea 9i funclionarea Guvernului RomAniei qi a ministerelor, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, ,, Guvernul continud sd indeplineascd
numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea
treburilor publice, /drd a promova politici noi. in aceastd perioadd Guvernul nu
poate emite ordonanye ;i nu poate inilia proiecte de lege,, neexistind astfel nicio
interdicfie pentru numirile qi etiberirile din func{ii sau demnitifi publice.
Dimpotrivd, in Decizia cu4ii constitufionale a Romaniei rtr.533l20l7 referitoare
la sesizarea de neconstitufionalitate privind Mofiunea de cenzurd nr.2MCl21 iunie
2017 -,,Romania nu poate fi confiscati! Ap6r6m democrafia qi votul romdnilor!"
s-a specificat precum cA, ,,[...] in aceastd perioadd tcat este n aaminis
treburilor publice s.n.J, Guvernul poate adopta hotdrdri curente in activitatea
3

https://sov.md/sites/default/files/document/attachments/int106
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executivd, cu caracter normativ sau individual, precum Si acte de asigurare a

aplicdrii normative unitare a legilor, aprobdri de transferdri Si repartizdri de
bunuri intre sau cdtre autoritd\i Si institulii din subordine, numiri Ei revocdri in
funclii admi nistrative".
Pentru Republica Moldova, fdcAnd abstraclie de cele specificate la pct.l din
prezentul capitol, considerdm c6, in litera qi spiritul Constituliei, in cazul unui
Guvern in exerciliu, posibilitatea Guvernului sau a exponenlilor acestuia
(Prim-ministru, Prim-ministru interimar, ministru interimar) de a efectua
remanieri de cadre (fie prin numiri, lie prin propuneri, fie prin
demiteri/revociri) nu poate fi interzisi in totalitate, intruc6t acest lucru ar fi de
naturd si blocheze posibilitatea Guvemului de a indeplini efectiv obligalia
constitulionali de administrare a treburilor publice. Cu atAt mai mult o astfel
de abordare se impune dacd finem cont de aceea ce insSqi Legea Supremd admite
c6 Republica Moldova poate fi in situafia in care administrarea treburilor publice
este realizatd de un Guvern in exerciliu (demisionar) gi timp de jumdtate de an
trei luni de imposibilitate a formlrii unui Guvem plenipotenliar [art.85 alin.(1) din
Constitujie]; intre doui qi trei luni de la dizolvarea Parlamentului au loc alegeri
anticipate pentru un nou Parlament [art.61 alin.(3) din Constitulie qi art.83 alin.(3)
din Codul electoral]; in 30 de zile de la alegeri Parlamentul se intruneqte in gedinla
sa de constituire [art.63 alin.(2) din Constitulie].
In acelaqi timp, tot in litera qi spiritut Constituliei, un Guvern in exerci{iu
nu poate fi indrituit nici cu competenle nelimitate in materie de remaniere a
cadrelor. $i asta deoarece, intAi de toate, precum a re[inut pe bund dreptate Curtea
Constitulionald in jurisprudenla sa, un Guvem demisionar nu mai este susceptibil
de a fi sanc(ionat de cdtre Parlament, neputdnd fi rdsturnat, astfel inc6t echivalarea
unui Guvem plenipotenfiar cu unul demisionar ar reprezenta un pericol pentru
parlamentarism qi pentru exerciliul democraliei. Pe de altd parte, dacd e se ne
referim strict la remanierile guvernamentale, av6nd in vedere prevederile art.98
alin.(6) din Constitulie (conform cdruia Pregedintele Republicii Moldova revocd gi
numelte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvemului) gi
achiesAnd opiniei privind caracterul esenlial al sintagmei ,,unii" din conlinutul
articolului respectiv, concluziondm c6 norma constitulionald interzice efectuarea
unor remanieri ample in echipa guvemamentald, fiind astfel necesar ca numdrul
acestor remanieri si fie rezonabil de mic gi s6 fie redus doar la necesitSlile vitale.
Aga fiind, considerdm cI solulia care se intrevede este aceea cd, in litera qi
spiritul Legii Supreme a lirii noastre, un Guvern demisionar, dar gi exponen{ii

-

acestuia (Prim-ministrul, Prim-ministrul interimar, ministrul) trebuie si

poati face remanieri de cadre (propuneri de minigtri, numiri

gi

eliberiri/revociri de demnitari publici) in mlsura in care acestea sunt de
naturi si conduci la realizarea obliga(iilor constitutionale aferente
administririi treburilor publice aqa cum aceasti noliune a fost interpretati qi
dezvoltati de jurispruden{a Cur(ii Constitu(ionale.
De exemplu, in condiliile in care trei minigtri din Guvernul in exerciliu s-au
inldturat de la indeplinirea prerogativelor constitu{ionale qi legale, printre acestia $i
miniqtrii senetelii gi finanlelor, numirea altor persoane in aceste funclii nu doar cd
reprezinti un drept, ci chiar o obligalie, intrucdt gestionarea crizei economice gi
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celei sanitare, in contextul pandemiei de COVID-19 qi stdrii de urgen(6 rezultate,
se circumscrie, fErd indoiali, conceptului de ,,administrare a treburilor publice", or,
in caz contrar, dincolo de imposibilitatea realizdrii atribuliilor constitulionale
de cdtre Guvemul in exerciliu, acest lucru ar putea genera consecinle dezastruoase
at6t pe termen scurt, cAt gi mediu qi lung pentru stat gi pentru cetAtenii sii. Sau,
intr-o situafie ipoteticS, daci un demnitar nu-qi indeplineqte corespunzAtor
atribuliile legale, afectdnd astfel asigurarea ordinii publice sau pundnd in pericol
stabilitatea economici sau socialS, aduc6nd astfel grave prejudicii securitalii
statului, acesta, de asemenea, trebuie remaniat, or, in caz contrar, am fi din nou in
prezenla lipsei de instrumente pentru realizarea efectiva a competenlelor
constitutionale aferente functiei de administrare a treburilor publice.
In considerarea celor men(ionate, concluzionim ci dispozi{iile art.15
alin.(2) lit.e), art.l5 alin.(3), in partea care fine de aplicarea interdic{iei
previzute la art.l5 alin.(2) lit.e), qi ale art.23 alin.(6), in partea care tine de
aplicarea interdic{iei previzute la art.lS alin.(2) lit.e) din Legea cu privire la
Guvern sunt neconstitu(ionale.

ci

TotodatI, pe baza aceloragi rationamente menfionate, considerim
un Guvern demisionar, dar qi exponen{ii acestuia (Prim-ministrul,

Prim-ministrul interimar, ministrul) pot face remanieri de cadre (propuneri
de minigtri, numiri qi eliberiri/revociri de demnitari publici) in misura
in care acestea sunt de naturi si conduci la realizarea obligafiilor
constitu{ionale aferente administririi treburilor publice aqa cum aceasti
no{iune a fost interpretati qi dezvoltati de jurispruden{a Cur{ii
Constitufionale;
B) Neconstitutionalitatea art.23 alin.(3) prin raportare la art.l0l alin.(2)
din Constitutie
_In conformitate cu art.23 alin.(3) din Legea cu privire la Guvem, ,,pdnd la
numirea Prim-ministrului interimar atribuliile acestuia sint exercitate de primviceprim-ministru, in cazul lipsei prim-viceprim-ministrului - de cdtre cel mai in
virstd viceprim-ministru, iar tn cazul lipsei viceprim-ministrilor de cdtre cel mai
in virstd ministru."
Dat fiind faptul cd textul contestat este conlinut in cuprinsul art.23 din Legea
cu privire la Guvem, intitulat marginal ,,Interimatul funcliei de Prim-ministru",
rezultd cE soluliile conlinute in acest alineat se referd la interimatul funcliei
de Prim-ministru. Adic6, conform alineatului respectiv, interimatul funcliei
de Prim-ministru se asigurd de drept de cdtre prim-viceprim-ministru, in cazul
lipsei prim-viceprim-ministrului - de cetre cel mai in vdrstd viceprim-ministru, iar
in cazul lipsei viceprim-minigtrilor - de cdtre cel mai in v6rsti ministru, in situafia
in care incd nu fusese desemnat Prim-ministrul interimar potrivit art.10l alin.(2)
din Constitulie.
O astfel de abordare contravine prevederilor art.l0l alin.(2) din Constitulia
Republicii Moldova potrivit cdrora ,,in cazul imposibilitdlii Prim-ministrului
de a-Si exercita atribuliile sau in cazul decesului acestuia, PreSedintele Republicii
Moldova ya desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar
pind la formarea noului Guyern" .
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Astfel, reieEind din norma constitujionali, nu poate exista de principiu un alt
Prim-ministru interimar decdt cel desemnat de citre PreEedintele @rii potrivit
art. 101 alin.(2) din Legea Supremd. De mentionat c6, linAnd cont de norma
constitulionald, la desemnarea Prim-ministrului interimar, Pregedintele beneficiazl
de o marjd de discrelie deplind - apanaj exclusiv - nimeni neput6nd s6-i sugereze
vreo candidaturi. Unica condilie este ca persoana desemnatd ca Prim-ministru
interimar sd fie cineva din membrii Guvemului care, impreund cu Prim-ministrul
Guvemului, au obtinut anterior votul de investitur6 din partea Parlamentului.
In acest sens, existd o bogatd jurisprudenfE a Cu4ii Constitulionale.
De asemenea, modul de formulare a textului art.101 alin.(2) din Constitulia
Republicii Moldova comporte un caracter imperativ, astfel incet desemnarea de
citre Preqedintele ldrii a Prim-ministrului interimar reprezintd o obligalie
constitutionalh de la care nu se poate deroga.
In concluzie, deoarece vin in contradicfie cu prevederile art.10l alin.(2)

din Constitu(ia Republicii Moldova, considerim ci dispozi(iile confinute
art.23 alin.(3) din Legea cu privire la Guvern sunt neconstitufionale.

la

C) Necorespunderea art.26 alin.(6)-(9) din Legea cu privire la Guvern
dispozitiilor art.2 si 7 din Legea Suoremi
Alineatele (6H9) ale art.26 din Legea cu privire la Guvem se referd la
instituirea interimatelor funcliilor de prim-viceprim-ministru, viceprim-miniStri sau
miniqtri, astfel incat, in caz de vacan[d a funcliei de prim-viceprim-ministru, Primministrul desemneazd un viceprim-ministru s6 exercite interimatul funcliei pdnl la
numirea noului membru al Guvemului, iar in caz de vacan[e a funcliei de
viceprim-ministru - pe unul dintre viceprim-mini$tri sau, in lipsa acestora, pe unul
dintre minigtri; in caz de vacan[5 a func(iei de ministru, atribu{iile acestuia sunt
exercitate, pdni la numirea unui nou ministru, de prim-viceprim-ministru,
viceprim-ministrul sau ministrul desemnat prin decizia Prim-ministrului;
prim-ministrul poate exercita interimatuI oricdrei func(ii de prim-viceprimministru, viceprim-ministru sau ministru; membrii Guvemului, cu exceplia celor
din oficiu, pot exercita interimatul doar a unei func1ii de prim-viceprim-ministru,
viceprim-ministru sau ministru.
$i aceste prevederi, in viziunea noastr6, ridici serioase probleme de
constitulionalitate, deoarece, mai intdi de toate, ele nu au acoperire constitulionalS
- nu se bazeazd pe nicio prevedere din Constitulia Republicii Moldova.
In Romdnia, de exemplu, at6t in versiunea iniliald a Legii Supreme, cat Ei in
versiunea Constituliei revizuite din 2003, o solufie in sensul celei cuprinse in
alineatele contestate se regiseEte in art.107 alin.(4) - ,,(4) Prevederile alineatului
(3/ [desemnarea de citre Presedintele Rom6niei a unui alt membru al Guvemului
ca prim-ministru interimar. pentru a indeplini atributiile primului-ministru. pAni la
formarea noului Guvem. dacd primul-ministru se afld in una dintre situatiile
prevdzute la articolul 106. cu exceptia revocirii. sau este in imposibilitate de a-$i
exercitd atributiile - s.n.l se aplicd in mod corespunzdtor ;i celorlalli membri ai
Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadd de cel mult 45 de
zile". Ulterior, prevederi similare se regdsesc qi in art.9 alin.(2) din Legea

nr.90/2001 privind organizarea

qi

funclionarea Guvemului Romdniei

qi

a
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ministerelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, -,,(2) Prevederile alin. (l)
se aplicd in mod corespunzdtor qi celorlalli membri ai Guvernului, la propunerea
primului-ministru, pentru o perioadd de cel mult 45 de zile".
Conform jurisprudenlei sale, Curtea Constitulionald a statuat c5, chiar daci
Constitulia nu prevede, legiuitorul ordinar poate reglementa institulia interimatului
prin acte legislative infraconstitulionale. De exemplu, aga a subliniat Curtea in
Hotirdrea nr.9l20l3 ,,Pentru controlul constitulionalitdlii articolului 3 din
Hotdrirea Parlamentului nr.96 din 25 aprilie 2013 privind revocarea Pregedintelui
Parlamentului gi a Legii nr.101 din 26 aprllie 2013 pentru completarea articolului
14 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-Xlll din 2 aprilie
1996 (Sesizarea nr.l2a/2013)" qi Hotirdrea nr.1312020 ,,Pentru controlul
constitulionalitdtii unor prevederi din Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la
ProcuraturS, a Hotdr6rii Parlamentului nr. 101 din 30 iulie 2019 privind inaintarea
candidaturii la func{ia de Procuror General interimar al Republicii Moldova gi a
Decretului Pregedintelui Republicii Moldova nr. 1232-Ylll din 31 iulie 2019
privind desemnarea domnului Dumitru Robu in func[ia de Procuror General
interimar (Sesizarea nr. 1 68a/2019)" .
Insd, in ambele spele mentionate, institu{ia interimatului a intervenit ca
solufie pentru asigurarea continuiti{ii in func{ionarea autoriti(ilor. Astfel, in
pct.70 din Hot6rArea nr.912013, Curtea a remarcat urmdtoarele: ,,7 l. In acest
context, Curtea reline cd statutul PreSedintelui interimar al Parlamentului este
diferit de cel al PreSedintelui titular al Parlamentului. PreSedintele interimar al
Parlamentului are un statut provizoriu, prin instituirea interimatului urmdrinduse asigurarea continuitdlii exercitdrii funcliilor Parlamentului." in acelaqi timp, in
pct.67 din Hotir6rea nr.1312020 s-au subliniat urmdtoarele: ,,67. Curtea noteazd
cd Constitulia nu opereazd cu noliunea de ,, Procuror General interimar ", de
asemenea, nu conline prevederi referitoare la interttenirea vacanlei acestei func\ii.
Astfel, in aspectele legate de organizarea Si funcSionarea internd a Procuraturii in
privinla cdrora Constitulia nu dispune, Parlamentul deline competenla de a
reglementa prin lege respectdnd principiile constitulionale. In condi1iile in
care Legea cu privire la Procuraturd asigurd continuitatea exercitdrii atribuliilor
Procurorului General pe perioada absen[ei sale de cdtre adjunc1ii acestuia,
instituirea mandatului Procurorului General interimar are ca scop solulionarea
situaliei in cazul in care intervine vacanla funcliei de Procuror General."
Observdm c6, in ambele cazuri, interimatele au fost preluate de adjuncfii titularului
funcliei - in primul caz, de c6tre unul din vicepregedinlii Parlamentului; in cel deal doilea caz- de cetre unul din adjunclii procurorului general.
Spre deosebire de logica instituirii interimatelor conform jurisprudenlei
Cur,tii menfionate mai sus, in cazu] art.26 alin.(6f{9) din Legea cu privire la
Guvem situalia este diametral opuse. Astfel, in spe!6, nu este vorba de asigurarea
vreunei continuitei sau stabilitAl in activitatea ministerelor, ci din contra. Este
absolut ilogicd solulia ca, de exemplu, in func{ia de ministru interimar al sdndtSlii
sd vind titularul postului de ministru al justiliei sau interimatul funcliei de ministru
al finanlelor sd fie asigurat de titularul funcliei de ministru al afacerilor inteme sau
al apdrdrii. Se poate susfine cd, printr-un astfel de interimat, funclionalitatea
instituliei anume cd va avea de suferit in sens negativ, datd fiind posibilitatea reald
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a lipsei vreunei pregitiri elementare a interimarului in domeniile care-i sunt
incredin(ate.
Dacd ar fi sd ne bazdm pe filozofia jurispruden{ei Curlii Constitufionale care
a declarat ca fiind constitulionale interimatele instituite prin legi organice IErI ca
acestea sE fie prevdzute in Constiulie, avdnd la bazd ralionamentul necesitdlii de a
asigura funclionarea instituliilor de stat, solulia care ar fi trebuit sA urmeze este
aceea a preluirii interimatului funcliei de ministru de citre unul dintre secretarii de
stat din respectivul minister. Acest lucru ar corespunde atAt considerentelor din
jurisprundenla bogatd a Curfii Constitulionale, cdt Ei ar fi o mdsurd ce ar contribui

asigurarea funclionalitalii instituliei publice p6nd la venirea titularului
portofoliului.
Dat fiind caracterul logic at reglementirilor contestate gi de potenlial
generator al disfunclionalitetii in activitatea ministerelor, aceste prevederi - art.26
alin.(6f(9) din Legea cu privire la Guvem - chiar daci au fost adoptate in 201 7, se
pare cd nu au fost aplicate vreodatd in practici. $i asta cu toate ce situalii in care sau efectuat remanieri in guveme au existat.
Fdrd a avea vreo legiturd cu constitulionalitatea prevederilor nominalizate,
presupunem cd o justificare a acestei abordiri a fost aceea c5, odat6 cu adoptarea
Legii cu privire la Guvern in 2017, au displrut funcfiile de viceminiqtri - demnitari
politici -, aceqtia fiind inlocuili cu secretari de stat qi secretari generali de stat,
ambele avAnd statut de funclionar public, astfel inc6t, in lipsa vreunui exponent
politic in minister in afard de ministru, nu se putea identifica o solu{ie pentru
asigurarea interimatului (opfiunea asiguririi interimatului funcfiei politice de
ministru de cdtre un funclionar public, probabil, nu s-a considerat valabild). Acest
argument, insi, nu mai este valabil in prezent, intrucdt astdzi legea prevede doud
niveluri de func1ii politice in ministere - ministru qi secretar de stat - astfel incdt,
sub acest aspect, nu ar exista vreo problemd de exercitare a atribuliilor ministrului

la

de cdtre un sceretar de stat din acelaqi minister.

Din aceste motive, considerim

ci

prevederile art.26 alin.(6f(9) din

Legea cu privire la Guvern sunt neconstitufionale.

D) Constitutionalitatea conditionati a art.15 alin.(2) lit.d) si fl prin
raportare la art.l03 alin.(2) combinat cu art.l alin.(3) si 6 din Constitutie
Potrivit art.15 alin.(2) lit.d) qi f), Guvemul al cdrui mandat a incetat nu este
in drept, pe de o parte, si incheie tratate internationale care implici angajamente
financiare pentru Republica Moldova, iar, pe de alte parte, sd incheie contracte qi
s6-gi asume angajamente pentru o perioadd nedeterminatd sau pentru o perioad6 ce
dep6gegte un an ori a ciror valoare este dispropor(ionatd in raport cu cheltuielile
necesare pentru administrarea treburilor publice curente sau pentru gestionarea
unor situalii de urgenf6.

TotodatS, prin Hotdrdrea nr.712013, Curtea a recunoscut constitulionald
competenla Guvernului demisionar vizAnd semnarea acordurilor intemalionale,
atunci cAnd semnarea acestora este necesard pentru executarea legilor adoptate de
Parlamentul Republicii Moldova gi/sau acestea sunt necesare pentru asigurarea
securitalii inteme gi exteme a statului, menlinerea st6rii de legalitate, a stabilitetii
sociale, economice, financiare, politice qi pentru evitarea efectelor fenomenelor

naturale gi ale factorilor imprevizibili care prezintd pericol public, aceasta fiind
cuprinsd in art.7l alin. doi pct.4) din Legea cu privire la Guvern in redaclia Legii
nr.107 din 3 mai2013.
intru suslinerea constitulionalitAlii competenlei menfionate, Curtea a
subliniat c6 termenul de ,,politicd extern6" este tratat de Curte ca totalitatea
obiectivelor gi a acliunilor pe care gi le asumi un stat pe planul relafiilor
intemalionale, precum gi totalitatea metodelor gi a mij loacelor prin care statul
ac[ioneazd pentru realizarea obiectivelor asumate.
in domeniul politicii externe, Guvemul poarti tratative gi ia parte la
negocieri, acordd imputemiciri pentru inilierea negocierilor gi semnarea tratatelor,
incheie tratate intemalionale qi asigurd indeplinirea lor.
Conform Hot6rArii Cu4ii Constitulionale nr.21 din 16 mai 2000, in perioada
demisiei, Guvemul este limitat numai in dreptul sdu de asigurare a realizdrii
politicii exteme gi de iniliativd legislativd, deoarece aceste domenii implicd
elaborarea qi aprobarea unor noi programe de activitate.
Ca urmare, Curtea Constitulional6, prin prisma acestor considerente, dar qi
linAnd cont de prevederile Conveniiei de la Viena din 1969 cu privire la dreptul

tratatelor [art.46] dispoziliile art.11 din Legea nr.595/1999privind tratatele

interna(ionale ale Republicii Moldova, a relevat asupra constitulionalit6!ii dreptului
Guvemului demisionar de a semna acorduri intema{ionale atunci c6nd semnarea
acestora este necesari pentru executarea legilor adoptate de Parlamentul Republicii
Moldova gi/sau acestea sunt necesare pentru asigurarea securitdlii inteme qi exteme
a statului, menlinerea stirii de legalitate, a stabilitatii sociale, economice,

hnanciare, politice qi pentru evitarea efectelor fenomenelor naturale qi ale
factorilor imprevizibili care prezintd pericol public.
Din aceste motive, concluziondm cd interdiclia Guvernului al cirui
mandat a incetat de a incheia tratate internafionale care implici angajamente
financiare pentru Republica Moldova qi de a incheia contracte 9i de a-qi
asuma angajamente pentru o perioadi nedeterminati sau pentru o perioadi
ce depigeqte un an ori a ciror valoare este dispropor(ionati in raport cu
cheltuielile necesare pentru administrarea treburilor publice curente sau
pentru gestionarea unor situafii de urgenfi con{inuti la art.l5 alin.(2) lit.d) 9i
f) din Legea cu privire la Guvern este constitu{ionali doar in misura in care
se interpreteazi in sensul neinterzicerii semnirii acordurilor interna{ionale,
atunci cind semnarea acestora este necesari pentru executarea legilor
adoptate de Parlamentul Republicii Moldova gi/sau acestea sunt necesare
pentru asigurarea securitiJii interne qi externe a statului, men{inerea stirii de
legalitate, a stabilitifii sociale, economice, financiare, politice 9i pentru
evitarea efectelor fenomenelor naturale qi ale factorilor imprevizibili care
prezinti pericol public.
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V.

CERINTELE AUTORULUI SESIZARII

Pentru motivele ardtate Ei in conformitate cu art. 135 alin. (1) din Constitulia
Republicii Moldova, art.25 lit.a) din Legea nr.3l7l1994 cu privire la Curtea
Constitulionali
cu art.38 alin.( I ) lit.a) din Codul jurisdicliei constitu(ionale
nr.50211995,

;i

solicit inaltei Cur(i:
l. Declararea sesizirii ca fiind admisibild.

2. Exercitarea controlului constitulionalit6lii

qi:

declararea neconstitulionalitalii art. l5 alin.(2) lit.e), art.l5 alin.(3),
in partea care fine de aplicarea interdic{iei previzute la art.l5 alin.(2) lit.e),
Si a art.23 alin.(6), in partea care tine de aplicarea interdicliei prevdzute ta art.l5
alin.(2) lit.e) din Legea cu privire la Guvem, cu statuarea de principiu precum
cd un Guvem demisionar, dar qi exponenfii acestuia (Prim-ministrul,
Prim-ministrul interimar, ministrul) pot face remanieri de cadre (propuneri
de minigtri, numiri qi eliberdri/revociri de demnitari publici) in misura in care
acestea sunt de naturi sd conduci la realizarea obligaliilor constitulionale aferente
administrdrii treburilor publice aEa cum aceastA noliune a fost interpretatd
gi dezvoltatd de jurisprudenta Cu(ii Constitulionale;
- declararea neconstitu{ionalititlii art.23 alin.(3) din Legea cu privire

-

la Guvem;
declararea neconstitulionalitelii art.26
la Guvem;

-

alin.(6f{9) din Legea cu privire

declararea constitulionaliEtii interdictiei Guvemului al cirui mandat
a incetat de a incheia tratate internalionale care implicd angajamente financiare
pentru Republica Moldova qi de a incheia contracte, qi de a-qi asuma angajamente
pentru o perioadd nedeterminat5 sau pentru o perioadi ce depdgeqte un an ori
a cdror valoare este disproporfionati in raport cu cheltuielile necesare pentru
administrarea treburilor publice curente sau pentru gestionarea unor situalii
de urgenti confinuti la art.l5 alin.(2) lit.d) qi f) din Legea cu privire la Guvem
in mSsura in care se interpreteaz6 in sensul neinterzicerii semndrii acordurilor
intema{ionale, atunci cAnd semnarea acestora este necesari pentru executarea
legilor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova qi/sau acestea sunt necesare
pentru asigurarea securitdlii interne gi exteme a statului, menJinerea stdrii
de legalitate, a stabilitilii sociale, economice, financiare, politice gi pentru evitarea
efectelor fenomenelor naturale qi ale factorilor imprevizibili care prezintd pericol
public.

-
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