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CERERE  

de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate 
în temeiul art. 121 al Codului de Procedură Civilă 

A. CIRCUMSTANŢE RELEVANTE 

1. La 8 martie 2016 Traian B sescu (reclamant) a înaintat o cerere de obţinere a cetăţeniei 
Republicii Moldova. În timpul procedurii de examinare a cererii de acordare a cetăţeniei 
Ministerul Afacerilor Interne, prin adresarea nr. 31/465 din 25 martie 2016, a expediat un 
aviz în adresa Preşedintelui Nicolae Timofti. MAI informa Preşedintele despre existenţa 
unor temeiuri de refuz în acordarea cetăţeniei reclamantului. MAI invoca existenţa unor 
cauze penale care l-ar viza pe solicitant făcând trimitere la art.  alin.  lit. c  al Legii cu 
privire la cetăţenie ce prevede că, 

„cetățenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei care a fost condamnată la privaţiune 
de libertate pentru infracţiuni premeditate şi are antecedente penale sau la momentul 
examinării cererii se află sub urmărire penală . 

. În pofida avizului MAI, la  iunie  Președintele Republicii Moldova Nicolae 
Timofti a semnat decretul de acordare a cetățeniei Republicii Moldova dlui Traian 
Băsescu. La  noiembrie  Traian Băsescu a depus jurământul de credinţă faţă de 
Republica Moldova. Din momentul depunerii jurământului, conform art.  alin.  al 
Legii, reclamantul a devenit cetățean al Republicii Moldova.  
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. La  ianuarie  Președintele Igor Dodon pârât  semnează Decretul nr. -VIII 
privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova, în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a) al Legii 
cetățeniei ce prevede că, 

„  Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui 
Republicii Moldova persoanei care: 

a) a dobândit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos, prin informaţie falsă sau 
prin ascunderea unui fapt pertinent . 

4. La  ianuarie  reclamantul înaintează Curţii Supreme de Justiţie o cerere de 
chemare de judecată prin care contestă Decretul nr. 16-VIII. 

5.Competenţa Curţii Supreme de Justiţie este prevăzută de art.  al Legii Cetăţeniei, 

„Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în 
Curtea Supremă de Justiţie în termen de  luni de la data intrării în vigoare . 

6. În acelaşi timp, art. 10 alin. (1) lit. a) al Legii contenciosului administrativ ce prevede: 

„  Curtea Supremă de Justiţie, în primă instanţă  

a  exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual 
adoptate şi/sau emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, 
prin care sînt lezate drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în 
afara actelor exceptate de la controlul judecătoresc . 

7. La  ianuarie  Curtea Supremă de Justiţie emite o încheiere prin care restituie 
cererea de chemare în judecată şi stabileşte competenţa Judecătoriei Chişinău. În 
motivarea încheierii instanţa recunoaşte că Legea cetăţeniei şi Legea contenciosului 
administrativ stabilesc competenţa acesteia în astfel de chestiuni. Totodată, instanţa 
constată că art.  alin.  lit. a  al Codului de Procedură Civilă în redacţia originală 
prevedea că, 

 Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de contencios administrativ: 

a  exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual 
emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sînt 
vătămate în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor 
exceptate prin lege . 

8. Prin Legea nr. 244-XVI  din  . .  prevederea dată a fost exclusă. Întrucât această 
prevedere a fost exclusă, Curtea Supremă de Justiţie a considerat că nu are atribuţii în 
examinarea fondului litigiului dat. Instanţa a aplicat art. 1 al Codului de Procedură 
Civilă, ce prevede că,  

Judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate pricinile civile, dacă legea 
nu prevede altfel . 

9. Prioritatea normei aplicate în raport cu normele speciale ale Legii cetăţeniei şi Legii 
contenciosului administrativ a fost justificată prin regula actului normativ ulterior. 

10. Reclamantul consideră că pct.  al Legii nr. 244-XVI  din  21.07.2006 prin care a fost 
art.  al Codului de Procedură Civilă, în partea ce ţine de art.  alin.  lit. a  este 
neconstituţional.  
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11. Prin prezenta cerere, reclamantul se prevalează de dreptul său de a ridica excepţia de 
neconstituţionalitate. 

B. PREVEDERI LEGALE ŞI JURISPRUDENŢA PERTINENTĂ 

12. Dreptul părţii în proces de a ridica excepţia de neconstituţionalitate este prevăzut de 
art. 121 al Codului de Procedură Civilă, în modul următor   

„  Dacă în procesul judecării pricinii se constată că norma de drept ce urmează a fi 
aplicată sau care a fost deja aplicată este în contradicţie cu prevederile Constituţiei 
Republicii Moldova, iar controlul constituţionalităţii actului normativ este de competenţa 
Curţii Constituţionale, instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii Constituţionale 
pe care o transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie. 
[…]  

 Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu privire la ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate şi până la adoptarea hotărârii de către Curtea Constituţională, 
procedura de examinare a pricinii sau de executare a hotărârii pronunţate se suspendă . 

13. La  februarie  Curtea Constituţională a adoptat Hotărârea nr.  privind 
interpretarea art.  alin.  lit. a  şi g  din Constituţia Republicii Moldova excepţia de 
neconstituţionalitate . Prin hotărârea de interpretare a excepţiei de neconstituţionalitate 
Curtea Constituţională a reţinut următoarele  

„ . Astfel, controlul concret de constituţionalitate pe cale de excepţie constituie 
singurul instrument prin intermediul căruia cetăţeanul are posibilitatea de a acţiona 
pentru a se apăra împotriva legislatorului însuşi, în cazul în care, prin lege, drepturile 
sale constituţionale sunt încălcate. 

. Curtea menționează că dreptul de acces al cetățenilor prin intermediul excepției de 
neconstituționalitate la instanța constituțională reprezintă un aspect al dreptului la un 
proces echitabil. Această cale indirectă, care permite cetăţenilor accesul la justiţia 
constituţională, oferă de asemenea, posibilitate Curţii Constituţionale, în calitatea sa de 
garant al supremaţiei Constituţiei, să-şi exercite controlul asupra puterii legiuitoare cu 
privire la respectarea catalogului drepturilor și libertăților fundamentale. 

. Potrivit prevederilor legale, în momentul acceptării excepției de neconstituționalitate, 
judecătorul dispune, prin încheiere, suspendarea procesului. Curtea reţine că suspendarea 
procesului până la soluţionarea de către Curtea Constituțională a excepţiei de 
neconstituţionalitate este necesară pentru a exclude aplicarea normelor contrare 
Constituției la soluționarea unei cauze. 

82. Curtea reţine că judecătorul ordinar nu se va pronunţa asupra temeiniciei sesizării sau 
asupra conformităţii cu Constituţia a normelor contestate, ci se va limita exclusiv la 
verificarea întrunirii următoarelor condiții  

(1)   obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul  alin.  lit. 
a  din Constituție  

(2)   excepția este ridicată de către una din părți sau reprezentantul acesteia, sau 
indică că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu  

(3)   prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei  

(4)   nu există o hotărâre anterioară a Curții având ca obiect prevederile contestate. 

http://weblex.md/item/view/id/ed4d29fa5707d0b6bfe69a05ec010fbc
http://weblex.md/item/view/id/ed4d29fa5707d0b6bfe69a05ec010fbc
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. Curtea reține că verificarea constituţionalităţii normelor contestate constituie 
competența exclusivă a Curții Constituționale. Astfel, judecătorii ordinari nu sunt în 
drept să refuze părților sesizarea Curții Constituționale, decât doar în condițiile 
menționate la paragraful . 

84. În cauza Ivanciuc v. Romania decizia nr. /  fiind invocat refuzul instanței de 
judecată de a sesiza Curtea Constituțională cu o excepție de neconstituționalitate, Curtea 
Europeană a menționat  „Este conform funcţionării unui asemenea mecanism faptul că 
judecătorul verifică dacă poate sau trebuie să depună o cerere preliminară, asigurându-se 
că aceasta trebuie să fie rezolvată pentru a permite să se soluţioneze litigiul pe care este 
chemat să-l cunoască. Acestea fiind zise, nu este exclus ca, în unele circumstanţe, refuzul 
exprimat de o instanţă naţională, chemată să se pronunţe în ultimă instanţă, ar putea 
aduce atingere principiului echităţii procedurii, aşa cum este enunţat la articolul 6 § 1 al 
Convenţiei, în special atunci când un asemenea refuz este atins de arbitrar (Coëme şi alţii 
v. Belgia, nr. 32492/96, 32547/96, 32547/96,32548/96, 33209/96 şi 33210/96, § 114, CEDO 2000-
VII şi Wynen v. Belgia, nr. 32576/96, § 41, CEDO 2002-VIII . 

85. Totodată, în cauza Pronina v. Ucraina  (no. 63566/00) Curtea Europeană a statut că 
dispoziţiile Convenției Europene nu garantează dreptul de acces la o instanţă cu 
competenţa de a invalida sau de a nesocoti o dispoziţie legală, ori de a da o interpretare 
oficială acesteia. De asemenea, a reținut că prevederile art.  din Convenție nu garantează 
dreptul ca o instanță națională sau internațională să fie sesizată cu o chestiune 
prejudiciară. În același timp, faţă de sistemul de drept ucrainean, în care persoanele fizice 
nu pot sesiza direct instanţa constituţională, ci numai prin intermediul instanţelor de 
fond, care au o marjă de apreciere în privinţa sesizării, Curtea Europeană a statuat 
că instanţele au omis să analizeze cererea reclamantei din punctul de vedere al 
compatibilităţii cu dispoziţiile constituţionale, şi prin urmare, ignorând acest aspect, 
deşi el era specific, important şi pertinent, au determinat încălcarea dispoziţiilor art. 6 
paragraful l din Convenţie. 

. Curtea reține că, prin ignorarea excepției de neconstituționalitate și rezolvarea litigiului 
fără soluționarea prealabilă a excepției de către instanța de contencios constituțional, 
judecătorul ordinar ar dobândi prerogative improprii instanței judecătorești. 

. Având în vedere cele menționate, orice instanță judiciară chemată să soluţioneze un 
litigiu, în ipoteza unei îndoieli cu privire la constituţionalitatea unei dispoziţii, are atât 
puterea, cât şi obligaţia să se adreseze Curţii Constituţionale. 

88. În același timp, Curtea observă că, potrivit prevederilor legale, încheierea prin care se 
refuză ridicarea excepției nu poate fi contestată separat cu recurs, ci doar odată cu fondul 
cauzei. În aceste condiții, deși excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată la orice 
etapă a procesului până la pronunțarea hotărârii și în cadrul oricărei instanțe în ordinea 
exercitării căilor de atac judecătorii, Curți de Apel, Curtea Supremă de Justiție , Curtea 
reține că, în vederea asigurării celerității procesului, părţile trebuie să aibă posibilitatea 
procesuală de a contesta separat cu recurs încheierea judecătorului ordinar de respingere a 
cererii de ridicare a excepției. Din aceste considerente, Curtea va emite o Adresă 
Parlamentului, în vederea reglementării procedurii de contestare a acestor încheieri. 

[…] 

. În același timp, în temeiul art.  alin.  lit. a  și lit. g , sesizarea privind controlul 
constituţionalităţii unor norme ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze se 
prezintă direct Curţii Constituţionale de către judecătorii/completele de judecată din 
cadrul Curții Supreme de Justiție, curților de apel și judecătoriilor, pe rolul cărora se află 
cauza. O astfel de interpretare asigură principiul constituțional al independenței tuturor 
judecătorilor în soluționarea cauzelor și supremația Constituției în procesul de apărare a 
drepturilor și libertăților fundamentale . 
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C. ÎNTRUNIREA CONDIŢIILOR DE RIDICARE A EXCEPŢIEI DE 
NECONSTITUŢIONALITATE 

14. În continuare vom analiza în detaliu fiecare condiţie şi îndeplinirea acestora în 
prezenta cauză. 

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie o prevedere a legii. În 
particular este vorba despre Pct. 14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă al Republicii Moldova nr. -XVI  din  21.07.2006 ce prevede: 

„Articolul 34 se exclude  

În partea ce ţine de excluderea alin.  lit. a  din art.  ce prevedea  
 

 Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de contencios administrativ: 
a  exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual 
emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sînt 
vătămate în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor 
exceptate prin lege . 

Conform art.  alin.  lit. a  al Constituţiei, 

„  Curtea Constituţională  
a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, a 
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, 
precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova[…] . 

16. Excepţia este ridicată de una din părţi, prin intermediul reprezentantului său, în 
temeiul art. 121 şi art.  alin.  ale Codului de Procedură Civilă.  

17. Norma contestată din Pct. 14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă al Republicii Moldova nr. -XVI  din  21.07.2006 are incidenţă directă 
asupra litigiului.  

Examinarea cauzei de către Judecătoria Chişinău, în pofida competenţei Curţii Supreme 
de Justiţie prevăzută de Legea cetăţeniei lege materială specială  şi Legea contenciosului 
administrativ lege procesuală specială  a fost posibilă anume datorită prevederii 
contestate.   

18. Anterior Curtea Constituţională nu a emis o hotărâre cu acelaşi obiect.  

19. Având în vedere circumstanţele cauzei şi normele legale aplicabile prezentului litigiu 
considerăm că sunt îndeplinite toate condiţiile de ridicare a excepţiei de 
neconstituţionalitate prevăzute la §  al Hotărârii Curţii Constituţionale nr.  din  
9 februarie 2016. 

20. Luând în considerație circumstanțele relatate mai sus şi în temeiul Hotărârii Curţii 
Constituţionale nr.  din  februarie , art. 121 lit. c) şi art.  al Codului de Procedură 
Civilă, 

SOLICITĂM:  

1. Admiterea prezentei cereri de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate  
2. Expedierea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate împreună cu toate 

materialele cauzei civile spre examinare Curţii Constituţionale  
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3. Suspendarea examinării cauzei în fond până la soluţionare excepţiei de 
neconstituţionalitate de către Curtea Constituţională 
 

Cu respect, 
 
 
 
 
 

Andrei Bivol 
Avocat al reclamantului 

 
Anexe: 

1. Sesizare privind excepţia de neconstituţionalitate 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               CURTEA CONSTITU IONAL  A REPUBLICII MOLDOVA 
 
 
 

str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 28, 
Chişinău, MD 2004, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

                            SESIZARE 
                                                PRIVIND EXCEP IA DE NECONSTITU IONALITATE 

 
         
 

prezentată în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituţie 
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Prezenta sesizare este un document juridic şi poate afecta drepturile şi obligaţiile dumneavoastră.  
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I – AUTORUL SESIZ RII 

 

1. Nume/Denumire:   B SESCU                                 2. Prenume  TRAIAN 

 

3. Funcția: Senator în Parlamentul României 

 

4. Adresa: Bucure ti, Sector 2, str. tefan Mih ileanu, nr. 2, ap. 2 

 

5. Tel./Fax: 022 600 445 

 

6. Numele și prenumele reprezentantului: BIVOL ANDREI 

 

7. Ocupația reprezentantului: Avocat 

 

8. Adresa reprezentantului: Bd. Rena terii Na ionale 14, of. 6a, Chi in u, MD-2024 

 

9. Tel.:  022 600 445             10. Fax: 022 600 448 

 

11. ................................... 
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II – OBIECTUL SESIZ RII 
 
12. Prezenta sesizare are ca obiect de examinare exercitarea controlului constituționalității 
asupra următoarele prevederi legale: 

Pct. 14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii 
Moldova nr. 244-XVI  din  21.07.2006 ce prevede: 
 

„Articolul 34 se exclude” 
 
În partea ce ţine de excluderea alin. (2) lit. (a) din art. 34 ce prevedea: 
 

“(2) Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de contencios administrativ: 
a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual emise 
de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sunt vătămate 
în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor exceptate prin 
lege”. 
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III - CIRCUMSTAN ELE LITIGIULUI EXAMINAT DE C TRE INSTAN A DE 
JUDECAT  

 
13.  

1. La 8 martie 2016 Traian Băsescu a înaintat o cerere de obţinere a cetăţeniei Republicii 
Moldova. 

2. În procedura de examinare a cererii de acordare a cetăţeniei, Ministerul Afacerilor Interne 
(„MAI”) prin adresarea nr. 31/465 din 25 martie 2016, a expediat un aviz în adresa Președintelui 
Nicolae Timofti. MAI informa Preşedintele despre existenţa unor temeiuri de refuz în acordarea 
cetăţeniei reclamantului. În particular, MAI relata despre existenţa unor cauze penale care l-ar fi 
vizat pe Traian Băsescu. 

3. În pofida avizului MAI, la 9 iunie 2016 Președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti a 
semnat decretul de acordare a cetățeniei Republicii Moldova dlui Traian Băsescu. La  
3 noiembrie 2016 Traian Băsescu a depus jurământul de credinţă faţă de Republica Moldova. 
Din momentul depunerii jurământului, conform art. 39 alin. (2) al Legii, reclamantul a devenit 
cetățean al Republicii Moldova.  

4. La 3 ianuarie 2017 Președintele Igor Dodon semnează Decretul nr. 16-VIII privind retragerea 
cetățeniei Republicii Moldova, în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a) al Legii cetățeniei și art. 88 lit. 
c) al Constituției. La  6 ianuarie 2017 decretul a intrat în vigoare prin publicare în Monitorul 
Oficial.  

5. La 26 ianuarie 2017 reclamantul înaintează Curţii Supreme de Justiţie o cerere de chemare de 
judecată prin care contestă Decretul nr. 16-VIII. 

6. Reclamantul a identificat competenţa Curţii Supreme de Justiţie conform art. 41 al Legii 
Cetăţeniei ce prevede că, 

„Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în 
Curtea Supremă de Justiţie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare”. 

7. Totodată, reclamantul a ţinut cont şi de art. 10 alin. (1) lit. a) al Legii contenciosului 
administrativ ce prevede: 

„(1) Curtea Supremă de Justiţie, în primă instanţă: 
a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual 
adoptate şi/sau emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, prin 
care sunt lezate drepturile și interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în afara 
actelor exceptate de la controlul judecătoresc”. 

8. La 27 ianuarie 2017 Curtea Supremă de Justiţie emite o încheiere prin care restituie cererea 
de chemare în judecată şi stabileşte competenţa Judecătoriei Chişinău. 

9. În motivarea încheierii instanţa recunoaşte că Legea cetăţeniei şi Legea contenciosului 
administrativ stabilesc competenţa acesteia în astfel de chestiuni. Totodată, instanţa constată că 
art. 34 alin. (2) lit. a) al Codului de Procedură Civilă în redacţia originală prevedea că, 

“(2) Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de contencios administrativ: 
a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual emise 
de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sunt vătămate 
în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor exceptate prin 
lege”. 

Prin Legea nr. 244-XVI  din  21.07.2006 prevederea dată a fost exclusă. Întrucât această 
prevedere a fost exclusă, Curtea Supremă de Justiţie a considerat că nu are atribuţii în 
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examinarea fondului litigiului dat. Instanţa a aplicat art. 331 al Codului de Procedură Civilă, ce 
prevede că,  

“Judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate pricinile civile, dac  legea nu 
prevede altfel”. 

Prioritatea normei aplicate în raport cu normele speciale ale Legii cetăţeniei şi Legii 
contenciosului administrativ a fost justificată prin regula actului normativ ulterior. 

10. După restituirea acţiunii, reclamantul a înaintat o cerere prealabilă pârâtului, iar ulterior a 
înaintat aceeaşi cerere de chemare în judecată la Judecătoria Chişinău. 

11. Odată cu acţiunea, reclamantul a solicitat şi suspendarea Decretului până la soluţionarea 
fondului cauzei. La 20 martie 2017 instanţa de judecată a admis cererea de asigurare a acţiunii şi 
a suspendat executarea Decretului contestat. 

12. La 22 martie 2017 încheierea de suspendare a fost contestată cu recurs. Cererea de recurs a 
fost repartizată Judecătorului raportor Vladislav Clima.  

13. La 30 martie 2017 reclamantul a înaintat o cerere de recuzare Judecătorului Curţii de Apel 
Vladislav Clima. 

14. În susţinerea recuzării reclamantul a invocat faptul că la 27.12.2016 Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM) prin Hotărârea nr. 929/38 a propus Preşedintelui Republicii Moldova 
numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău, a șase judecători, inclusiv a 
judecătorului  Judecătoriei Ciocana, mun. Chişinău, Vladislav Clima. 

15. La 20.02.2017 recurentul a emis Decretul nr. 63-VIII prin care l-a promovat pe Clima 
Vladislav în funcția de judecător la Curtea de Apel Chişinău.  

16. În lunile ianuarie-martie ale anului curent, pârâtul a respins masiv numirea, şi promovarea în 
funcţii a judecătorilor propuși de CSM.  Vladislav Clima a fost promovat în funcția de judecător 
al Curţii de Apel Chişinău la prima înaintare de către CSM, în timp ce o parte din candidații 
înaintați, inclusiv prin aceeași hotărâre au fost respinși de pârât. 

17. Reclamantul a considerat că promovarea recentă a judecătorului în circumstanţele sus-
menţionate ar putea afecta imparțialitatea acestuia. Exista riscul ca judecătorul să aibă un 
sentiment subiectiv de recunoștință pentru numirea sa în funcţie din prima înaintare, fără a 
atrage atenția opiniei publice asupra unei eventuale respingeri a candidaturii sale de către 
recurent fiind astfel afectată independenţa şi imparţialitatea acestuia.  

18. Cererea de recuzare a fost respinsă, iar la 7 aprilie 2017 completul de judecată recuzat 
admite recursul pârâtului casând integral încheierea de suspendare a decretului contestat şi 
respinge cererea reclamantului de asigurare a acţiunii. 

19. La 16 mai 2017 în prima şedinţă asupra fondului cauzei reprezentantul pârâtului înaintează o 
cerere de recuzare judecătorului de caz – Viorica Puică (numită în funcţie in 26.11.2002, 
confirmată până la plafonul de vârstă la 26.09.2007, admisă pentru suplinirea funcţiei de 
judecător al CSJ la 13.10.2015). 

20. La aceeaşi dată, recuzarea a fost repartizată, fără distribuire aleatorie, Judecătorului Tatiana 
Avasiloaie. Deşi a respins toate argumentele invocate de pârât instanţa admite cererea de 
recuzare a judecătorului motivând încheierea prin „împrejurări ce ar putea pune (în percepţia 
părţilor şi participanţilor la proces) la îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea judecătorului” şi 
„principiul aparenţei de imparţialitate”. 

21. Este pertinent să precizăm la acest moment că Judecătorul care a admis recuzarea a fost 
confirmat în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă prin Decretul nr. 88 din 22.03.2017 
emis de preşedintele pârât.  
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22. La 27 iunie 2017 în cadrul Clubului de Presă „Rezonanţa socială” pârâtul a făcut 
următoarele declaraţii1: 

Minutul 19:45 
 
Pârât: "  ,    .     

 ,      . Э   
   .    ё   

    ,     .  
    ,     

,  10-15-20.    ,    
    12-13-15   .   

  .     " 
 
Minutul 22:30  
 
Moderator:   П ,       

,     .... 
 
 
Pârât: "    ,       …"  
 
 
Moderator: …        ,    , 

, ,      
     .        
   ? 

 
Pârât  „     ё  ,    ,  

      ё  ....”  
 
Moderator: М    П     ?  
 
Pârât: “ ,   ,  ё       

 ,         
  ,    ,    

,   ё   .    ,   
. Ч   ,  ,      

 . ,  -   : И  
,  ,             

 ё   . П ч        
ч   ? П  ч  ч     

 ч  ч       ч  
П .   ,     ,   ,   

,  ,   . Ещё   
,  х ч  . А   ? П   

 ,    …”. 
 

 

 

                                                        
1 Înregistrarea video poate fi urmărita pe următorul link: https://www.privesc.eu/arhiva/76930/Exclusiv-
pe-malul-Nistrului--Igor-Dodon--presedintele-Republicii-Moldova-in-Clubul-de-presa--Rezonanta-
sociala---Oaspetele-special-din-Berlin---Alexan 
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IV – EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNC LC RI ALE 
CONSTITU IEI, PRECUM ŞI A ARGUMENTELOR ÎN SPRIJINUL ACESTOR 
AFIRMA II 

 

14.  

1. În temeiul pct. 14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al 
Republicii Moldova nr. 244-XVI  din  21.07.2006 a fost exclus art. 34, inclusiv alin. (2) lit. a)  
ce prevedea: 
 

“(2) Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de contencios administrativ: 
a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual emise 
de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sunt vătămate 
în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor exceptate prin 
lege”. 

2. Considerăm că excluderea prevederii sus-menţionate prin norma contestată privează 
persoanele ce contestă decretele Preşedintelui de dreptul la examinarea cauzei sale de către o 
instanţa independentă şi imparţială şi implicit de dreptul la un proces echitabil fiind contrară 
următoarelor prevederi ale Constituţiei. 

Art. 1 alin. (3) („Statul Republica Moldova”):  

„Republica Moldova este un stat de drept democratic, în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.” 

Art. 20 (Accesul liber la justi ie) 
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 
competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale 
legitime. 
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”. 

Art. 54 („Restrângerea exerci iului unor drepturi sau al unor libert i”) 
„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor 
prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional şi sânt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, 
bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi 
infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării 
divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. 
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în 

articolele 20-24. 
(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate 
atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. 

3. Excluderea art. 34 alin. (2) lit. a) din Codului de Procedură Civilă a făcut posibilă crearea 
unei practici de declinare a competenţei Curţii Supreme de Justiţie în situaţia în care Legea 
cetăţeniei (lege materială specială) prevede în mod expres competenţa acestei instanţe în 
verificarea legalităţii decretelor preşedintelui în materie de cetăţenie. Mai mult de atât, 
competenţa respectivă este re-confirmată şi de Legea contenciosului administrativ (legea 
procesuală specială).  

4. Raţiunea competenţei Curţii Supreme de Justiţie în privinţa examinării legalităţii decretelor 
preşedintelui are la bază gradul înalt de independenţă a acestei instanţe faţă de instituţia 
prezidenţială. 
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5. Conform art. 116 al Constituţiei şi cadrului legislativ pertinent, judecătorii instanţelor de fond 
sunt numiţi în funcţie, confirmaţi până la atingerea plafonului, promovaţi în funcţie de 
preşedinte sau vice-preşedinte de instanţă sau în instanţa de apel de către Preşedinte. 

6. În aceste circumstanţe, gradul de independenţă a judecătorilor instanţelor de fond şi de apel 
este cu mult mai redus faţă de judecătorii Curţii Supreme de Justiţie. În acelaşi timp, 
imparţialitatea acestora poate fi afectată de eventualitatea unui refuz al Preşedintelui de a 
confirma sau promova judecătorul respectiv în funcţie.  

7. În prezenta cauză independenţa redusă şi riscul afectării imparţialităţii este demonstrat prin 
hotărârile emise de judecătorii promovaţi sau confirmaţi de pârât care au fost toate emise 
împotriva reclamantului. 

8. În acelaşi timp, declaraţiile recente ale pârâtului re-confirmă în modul cel mai direct 
dependenţa judecătorilor faţă de Preşedinte şi presiunile instituţionale directe pe care acesta le 
poate exercita asupra puterii judecătoreşti. 

9. Cadrul legal şi practica creată de Curtea Supremă de Justiţie privează reclamantul de accesul 
la o instanţă independentă. Această situaţie, pe lângă violarea Constituţiei, este incompatibilă şi 
cu dreptul la un proces echitabil protejat de Art. 6 § 1 al Convenţiei Europene, conform căruia 

“Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în 
termen rezonabil, de c tre o instan  independent  şi impar ial , instituită de 
lege[…]”. 

10. Problema independenţei judecătorilor din Republica Moldova a constituit deja obiectul unor 
proceduri în faţa Curţii Europene. Astfel, în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei Curtea a reiterat 
constatările anterioare: 

„27. Curtea reiterează că numirea judecătorilor de către executiv sau legislativ este 
permisă, în măsura în care cei numiţi sunt liberi de influenţă sau presiuni atunci când îşi 
exercită funcţia judecătorească (vezi: Campbell and Fell c. Regatului Unit, hotărâre din 
28 iunie 1984, Seria A nr. 80, §79)[…]” 

11. În acel caz, Curtea nu a putut constata o încălcare a independenţei şi imparţialităţii 
judecătorului întrucât acesta fusese numit în funcţie la Curtea Supremă de Justiţie şi nu putea fi 
demis de către executiv sau legislativ. În acelaşi timp, reclamantul nu prezentase dovezi că au 
existat presiuni pe marginea acelei cauze. 

12. Circumstanţele prezentei cauze diferă esenţial de hotărârea pre-citată. Spre deosebire de 
Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, judecătorii instanţelor de fond sunt numiţi, confirmaţi, 
promovaţi şi demişi prin decretul Preşedintelui. Prin urmare, această categorie de judecători are 
o poziţie vulnerabilă şi dependentă faţă de instituţia prezidenţială. 

13. Numirea judecătorilor de preşedinte per se nu afectează independenţa judecătorilor. Totuşi,  
preşedintele pârât a făcut declaraţii publice în privinţa prezentei cauze din care rezultă că acesta 
este sigur de rezultatul favorabil al procedurii (vezi: §13.22 mai sus). Această siguranţă este 
bazată pe atribuţiile preşedintelui din sfera judiciară („        

  ?         
       ”).  

Gravitatea acestor declaraţii este accentuată de aforismul care este de fapt o ameninţare voalată 
de la finalul declaraţiei citate („ ё   ,   .   

 ?    ,    …”). 

14. Cadrul legal pertinent şi circumstanţele concrete ale cauzei pot convinge un observator 
obiectiv că independenţa şi imparţialitatea judecătorilor din instanţele de fond şi de apel, la 
examinarea acţiunilor împotriva decretelor Preşedintelui este afectată. 
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V – CERIN ELE AUTORULUI SESIZ RII 
 
15.   

1. Exercitarea controlului constituţionalităţii Pct. 14 al Legii pentru modificarea şi completarea 
Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 244-XVI  din  21.07.2006 ce prevede: 
 

„Articolul 34 se exclude” 
 
În partea ce ţine de excluderea alin. (2) lit. a) din art. 34 ce prevedea: 
 

“(2) Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de contencios administrativ: 
a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual emise 
de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sunt vătămate 
în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor exceptate prin 
lege”. 

2. Constatarea neconstituţionalităţii Pct. 14 al Legii pentru modificarea şi completarea Codului 
de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 244-XVI  din  21.07.2006 ce prevede: 
 

„Articolul 34 se exclude” 
 
În partea ce ţine de excluderea alin. (2) lit. a) din art. 34 ce prevedea: 
 

“(2) Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă de contencios administrativ: 
a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual emise 
de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sunt vătămate 
în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor exceptate prin 
lege”. 

 
3. Revigorarea prevederii art. 34 alin. (2) lit. a) al Codului de Procedură Civilă în redacţia 
anterioară abrogării neconstituţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 11 - 

VI – DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA OBIECTUL SESIZ RII 
 
16. Date suplimentare referitoare la obiectul sesizării nu avem. 
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VII - LISTA DOCUMENTELOR 
 
17. 
 

1. Procură de reprezentare; 
2. Încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 27 ianuarie 2017; 
3. Decretul de promovarea a Judecătorului Vladislav Clima la Curtea de Apel Chişinău; 
4. Decizia Curţii de Apel Chişinău din 7 aprilie 2017 (raportor Vladislav Clima); 
5. Decretul de confirmare până la plafonul de vârstă a judecătorului Tatiana Avasiloaie; 
6. Încheierea de admitere a recuzării din 16 mai 2017 (Judecător Tatiana Avasiloaie); 
7. Înregistrarea video a declaraţiilor pârâtului din 27 iunie 2017 pe suport digital; 
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VIII - DECLARA IA ŞI SEMNATURA 

 
18. Declar pe onoare ca informaţiile ce figurează în prezentul formular de sesizare sunt exacte. 
 

 
Locul:  Chişin u, Moldova 

 
 
Data: 30 iunie 2017 

 
                                                                   

 
 
 
 
Andrei Bivol 
Avocat 
(Semnătura autorului sesizării sau a reprezentantului) 


