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Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Mun. Chişinău str. Alexandru Lăpuşneanu 28

procedura judecătoriei Străşeni(sediul central) se află spre
examinare cauza penală de învinuire a lui Sîrcu Constantin Mihail în
comiterea infracţiunii prevăzute de art. 20 11 alin. (2) lit. c) din Codul Penal
al Republicii Moldova.
Astfel în adresa dumneavoastră se expediază încheierea din 18 septembrie
sesizarea Curţii constituţionale despre verificarea
2018 privind
constituţionalităţii sintagmei "persoanelor aflate în ... divorţ” din art. 1331 lit.
B) Cod Penal, în limitele în care nu corespund cu prevederile art. 26; 29; 48
şi 54 din Constituţia Republicii Moldova.
Anexe: 1)

încheierea Judecătoriei Străşeni (sediul central) din 18 septembrie

2018 (din dosarul nr. 1-204/2018) privind sesizarea Curţii constituţionale
despre verificarea constituţionalităţii sintagmei "persoanelor aflate în ...
divorţ” din art. 1331 lit. B) Cod Penal, în limitele în care nu corespund cu
prevederile art. 26; 29; 48 şi 54 din Constituţia Republicii Moldova pe 3 file.
2) Cererea privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate privind
sesizarea Curţii constituţionale despre verificarea constituţionalităţii
sintagmei "persoanelor aflate în ... divorţ” din art. 1331 lit. B) Cod Penal, în
limitele în care nu corespund cu prevederile art. 26; 29; 48 şi 54 din
Constituţia Republicii Moldova pe 2 file.
3) Sesizare privind excepţia de neconstituţionalitate privind sesizarea
Curţii constituţionale despre verificarea constituţionalităţii sintagmei
"persoanelor aflate în ... divorţ” din art. 133 Uit. B) Cod Penal, în limitele în
care nu corespund cu prevederile art. 26; 29; 48 şi 54 din Constituţia
Republicii Moldova pe 11 file.

Vicepreşedintele Judecătoriei
Străşeni

Dorina Croitor

T;IMssşaşsr
INTRARE NR.

M

OS

/3Sf

Dosarul nr. 1-204/18;
48-1-2093-10052018
ÎNCHEIERE

18 septembrie 2018

mun. Străşeni

Judecătoria Străşeni(sediul central)
în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei:
Judecător
Grefier

Dorina Croitor
Aliona Certan

Cu participarea:
acuzatorului de stat
apărătorului

Anatolie Tăietu
Sergiu Radu

a examinat în şedinţă publică sesizarea privind ridicarea excepţiei de
neconstituţionalitate depusă de apărătorul inculpatului, Radu Sergiu privind
sesizarea Curţii Constituţionale despre verificarea constituţionalităţii sintagmei
„persoanele aflate în ... divorţ” din art. 3 al. (2) lit.b) al Legii nr. 45 din
01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; sintagma
„persoanele aflate în ... divorţ” din art. 1331 lit. b) Cod Penal, în limitele în care
nu corespund cu prevederile articolelor 26; 29; 48 şi 54 din Constituţia
Republicii Moldova,CONSTATĂ:

In procedura Judecătoriei Străşeni (sediul Central) se află spre examinare

cauza penală privind învinuirea lui Sîrcu Constantin Mihail, în comiterea
infracţiunii prevăzute de art. 20 11 alin. (2) lit.c) din Codul penal al Republicii
Moldova.
în şedinţa de judecată din 04 septembrie 2018, apărătorul inculpatului avocatul Radu Sergiu, a înaintat cerere prin care a solicitat ridicarea excepţiei
de neconstituţionalitate, cu sesizarea Curţii Constituţionale pentru verificarea
corespunderii prevederilor art. 3 al. (2) lit.b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi art. 1331 lit. b) Cod
Penal, cu prevederile art. 26; 29; 48 şi 54 din Constituţia Republicii Moldova,
expunând motivele în sesizare.
In şedinţa de judecată apărătorul Radu Sergiu şi inculpatul Sîrcu
Constantin Mihail au susţinut cererea şi au solicitat admiterea acesteia cu
remiterea materialelor în adresa Curţii Constituţionale. In viziunea autorului
sesizării, redacţia art. 1331 lit. b) CP, care a fost modificată tot prin Legea nr.
196 din 28.07.2016, publicată la 16.09.2016 în MO, fiind o normă mai
generală decât art. 3 al Legii nr. 45 din 01.03.2007, precum şi art. 3 lit. b) al
Legii nr. 45 din 01.03.2007 nu sunt constituţionale, fiindcă contravin esenţei
familiei şi sensului atribuit acesteia în Constituţie. în opinia acestora, aceste
norme, care stabilesc că persoanele divorţate, care locuiesc separat, sunt
membri de familie - contravin Constituţiei.
Acuzatorul de stat Anatolie Tăietu în şedinţa de judecată a pledat pentru
soluţionarea justă a sesizării înaintate, dacă corespunde şi îndeplineşte
condiţiile legale.

Audiind opiniile participanţilor la proces, studiind materialele cauzei
penale,
analizând
privind
solicitarea
ridicarea
excepţiei
de
neconstituţionalitate, instanţa de judecată consideră că cererea urmează a fi
admisă din următoarele considerente.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se
interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
în conformitate cu art. 342 Cod de procedură penală, toate chestiunile
care apar în timpul judecării cauzei se soluţionează prin încheiere a instanţei
de judecată. încheierile privind măsurile preventive, de ocrotire şi asigurătorii,
recuzările, declinarea de competenţă, , strămutarea cauzei, dispunerea
expertizei, precum şi încheierile interlocutorii, se adoptă sub formă de
documente aparte şi se semnează de judecător sau, după caz, de toţi
judecătorii din completul de judecată. încheierile instanţei asupra celorlalte
chestiuni se includ în procesul-verbal al şedinţei de judecată. încheierile date
pe parcursul judecării cauzei se pronunţă public.
Conform dispoziţiilor art. 364 Cod de procedură penală, preşedintele
şedinţei întreabă fiecare parte în proces dacă are careva cereri sau demersuri.
Cererile sau demersurile formulate vor fi argumentate, iar dacă se solicită
administrarea unor probe noi, se vor indica faptele şi circumstanţele ce
urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe,
locul unde se află acestea, iar în privinţa martorilor, experţilor şi specialiştilor
se va indica identitatea şi adresa lor în cazul în care partea nu poate asigura
prezenţa lor în instanţa de judecată. Cererile sau demersurile formulate se
soluţionează de către instanţă după audierea opiniilor celorlalte părţi asupra
cerinţelor înaintate. Părţile pot prezenta şi cere administrarea probelor şi în
cursul cercetării judecătoreşti.
Conform art. 7 alin. (2) Cod de procedură penală, dacă există
neconcordanţe între prevederile tratatelor internaţionale în domeniul
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova
este parte şi prevederile prezentului cod, prioritate au reglementările

internaţionale.

Conform art. 7 alin. (3) şi (6) Cod de procedură penală, dacă, în procesul
judecării cauzei, instanţa constată că norma juridică ce urmează a fi aplicată
contravine prevederilor Constituţiei şi este expusă într-un act juridic care
poate fi supus controlului constituţionalităţii, judecarea cauzei se suspendă, se
informează Curtea Supremă de Justiţie care, la rândul său, sesizează Curtea
Constituţională.
în cauza Ivanciuc v. România (decizia nr. 18624/03) fiind invocat refuzul
instanţei de judecată de a sesiza Curtea Constituţională cu o excepţie de
neconstituţionalitate, Curtea Europeană a menţionat: „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 ( Coeme şi alţii v. Belgia, nr. 32492/96,
32547/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 şi 33210/96, § 114, CEDO 2000-

32547/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 şi 33210/96, § 114, CEDO 2000VII şi Wynen v. Belgia, nr. 32576/96, § 41, CEDO 2002-VIII).
Curtea a reţinut că, prin ignorarea excepţiei de neconstituţionalitate şi
rezolvarea litigiului fără soluţionarea prealabilă a excepţiei de către instanţa de
contencios constituţional, judecătorul ordinar ar dobândi prerogative improprii
instanţei judecătoreşti. Având în vedere cele menţionate, orice instanţă
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.
Hotărârile Curţii Constituţionale privind interpretarea Constituţiei sau
privind neconstituţionalitatea unor prevederi legale sânt obligatorii pentru
organele de urmărire penală, instanţele de judecată şi pentru persoanele
participante la procesul penal.
Conform pct. 82 al Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016,
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 condiţii: obiectul excepţiei
intră în categoria actelor cuprinse la art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie;
excepţia este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul acesteia, sau
indică că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu; prevederile
contestate urmează a fl aplicate la soluţionarea cauzei; nu există o hotărâre
anterioară a Curţii având ca obiect prevederile contestate.
în baza pct. 83 al Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016
2"
prevede că - verificarea constituţionalităţii normelor contestate constituie
competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale. Astfel, judecătorii ordinari nu
sunt în drept să refuze părţilor sesizarea Curţii Constituţionale, decât doar în
condiţiile menţionate la paragraful 82.
Astfel, judecătorii ordinari nu sunt în drept să refuze părţilor sesizarea
Curţii Constituţionale, decât doar în condiţiile menţionate la paragraful 82,
pare la rândul său prevede 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 condiţii
şi anume, dacă obiectul excepţiei intră în categoria actelor cuprinse la articolul
135 alin. (1) lit. a) din Constituţie; excepţia este ridicată de către una din părţi
sau reprezentantul acesteia, sau indică că este ridicată de către instanţa de
judecată din oficiu; prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea
cauzei; nu există o hotărâre anterioară a Curţii având ca obiect prevederile
contestate.
Pct. 107 din Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016,
prevede că în temeiul art. 135 alin. (1) lit. a) şi 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 Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi
judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza. O astfel de interpretare asigură
principiul constituţional al independenţei tuturor judecătorilor în soluţionarea
cauzelor şi supremaţia Constituţiei în procesul de apărare a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale.
Verificând dacă obiectul excepţiei de neconstituţionalitate intră în
categoria actelor cuprinse la art.135 alin. (1) lit. a) din Constituţia Republicii
Moldova, dacă excepţia este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul
acesteia, sau indică că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu,

dacă prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea cauzei şi dacă
nu există o hotărâre anterioară a Curţii având ca obiect prevederile contestate,
în continuare, instanţa menţionează că până în prezent o hotărâre a Curţii
Constituţionale privind examinarea constituţionalităţii art. 3 al. (2) lit. al Legii
nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie
şi art. 1331 lit. b) Cod Penal nu există, norma de la art. 3 al. (2) lit. al Legii nr.
45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi
art. 1331 lit. b) Cod Penal, vizează inculpatul Sîrcu Constantin Mihail, în
contextul căreia a fost înaintată prezenta excepţie de neconstituţionalitate,
obiectul excepţiei intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit.
a) din Constituţie, este o normă a unui act legislativ, respectiv, circumstanţele
în speţă denotă întrunirea cerinţei pct. 3 al paragrafului 82 din Hotărârea
Curţii Constituţionale nr. 2 din 09 februarie 2016, prin urmare demersul
privind
ridicarea
excepţiei
de
neconstituţionalitate şi verificarea
constituţionalităţii art. 3 al. (2) lit.b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la
prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi art. 1331 lit. b) Cod Penal,
urmează a fi admis.
Astfel, instanţa ajunge la concluzia că sesizarea înaintată de apărătorul
Radu Sergiu în interesele inculpatului Sîrcu Constantin Mihail, întruneşte
cerinţele legale şi urmează a fi admisă deoarece se solicită a fi verificată
constituţionalitatea legii materiale - art. 3 al. (2) lit.b) al Legii nr. 45 din
01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi art.
1331 lit. b) Cod Penal, iar prevederile contestate urmează a fi aplicate la
soluţionarea cauzei penale, or, se subliniază că prin ignorarea excepţiei de
neconstituţionalitate şi rezolvarea litigiului fără soluţionarea prealabilă a
excepţiei de către instanţa de contencios constituţional, judecătorul ordinar ar
dobândi prerogative improprii instanţei judecătoreşti.
Prin urmare, constatând că orice instanţă de judecată este 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
apărătorului Radu Sergiu în
Constituţionale, instanţa admite cererea
interesele inculpatului Sîrcu Constantin Mihail privind sesizarea Curţii
Constituţionale despre verificarea constituţionalităţii prevederilor art. 3 al. (2)
lit.b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie şi art. 1331 lit. b) Cod Penal sub aspectul corespunderii art.
26;29;48 şi 54 din Constituţia Republicii Moldova.
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) şi (6), 342 Cod de procedură
penală, Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016, instanţa,DISPUNE:

Se admite cererea privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate
depusă de apărătorul Radu Sergiu în interesele inculpatului Sîrcu Constantin
Mihail privind sesizarea Curţii Constituţionale despre verificarea
constituţionalităţii prevederilor art. 3 al. (2) lit.b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi art. 1331 lit. b) Cod
Penal sub aspectul corespunderii cu art. 26;29;48 şi 54 din Constituţia
Republicii Moldova.
Se sesizează Curtea Constituţională cu privire la realizarea controlului
constituţionalităţii prevederilor art. 3 al. (2) lit.b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi art. 1331 lit. b) Cod

Penal sub aspectul corespunderii cu art. 26; 29; 48 şi 54 din Constituţia
Republicii Moldova.
Se expediază sesizarea apărătorului Radu Sergiu privind excepţia de
neconstituţionalitate, prezenta încheiere, copia rechizitorului şi copia
procesului-verbal al şedinţei de judecată în adresa Curţii Constituţionale a
Republicii Moldova, în temeiul art. 135 alin. (1) lit. b) din Constituţia Republicii
Moldova.
Se suspendă procesul penal pe cauza penală intentată în privinţa
inculpatului Sîrcu Constantin Mihail în temeiul art.2011 alin. (2) lit. c) din
Codul Penal.
încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
Preşedintele şedinţei,
Judecător
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Dorina Croitor
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Judecătoria Străşeni sediul Central
Inculpat:

Sîrcu Constantin,

Avocatul:

Radu Sergiu, or. Străşeni, str. Eminescu 58/20

CERERE
privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate

- Faţă de Sîrcu Constantin a fost pornită urmărirea penală în baza art. 201 1 al. (2) lit. c)

CP, pe semnele violenţei în familie, adică acţiunilor intenţionate sau inacţiunilor intenţionate
comise de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin: ...
acţiuni violente... care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

- în fapt, fiind divorţaţi din anul 2016, Sîrcu Constantin cu Sîrcu Silvia locuiesc separat,
nu întreţin nici un fel de relaţii şi nu comunică.
- Pe data de 29 sau 30 ianuarie 2018 pe la orele 22 sau 22-30 Sîrcu C. a găsit în

bucătărie cioburi de la farfurii pe podea şi un teanc de veselă pe masă, pregătit de a fi dus. La
etajul doi al casei, a depistat, că erau rupte perdelele, carnizurile de la perdele, care se
tăvăleau pe jos, iar pe divan erau pregătite diferite lucruri, pentru a fi duse (un ogheal, aşternut
de pat, ştergare ş.a.), lîngă divan fiind pregătită încă o sacoşă plină cu lucruri, iar în odaia de
alături Sîrcu Silvia stătea rezemată cu şoldurile de masa pentru calculator.
La întrebările lui Sîrcu C., ce caută în casa lui, ea a răspuns, că are dreptul.
- Cînd Sîrcu C. a insistat, ca ea să părăsească casa, fiindcă nu-i dă voie să se afle în casa
lui, Sîrcu Silvia categoric refuza să plece din casă şi spunea, că are dreptul să trăiască în casă
3 ani şi ea vrea să-şi ia lucrurile, care sunt ale ei.
- Văzînd că Sîrcu S. nu reacţionează, Sîrcu C. a telefonat fiului, ieşind afară, fiindcă
fosta soţie deja î-1 ataca verbal şi fizic, iar ştiind-o, că e bolnavă ’’psihic”, n-a vrut să se lege
cu dînsa.
Peste aproximativ 5-10 munute a venit fiul Sîrcu Andrei cu soţia sa, Livica Sîrcu, au
văzut cele indicate mai sus şi cu mare greu Sîrcu Andrei a convins-o pe Sîrcu Silvia să iasă
din casă şi s-o ducă cu maşina la casa ei.
După asta, în 10 munite fiul Sîrcu Andrei cu soţia sa, Livica Sîrcu au dus-o pe Sîrcu
Silvia la locuinţa ei, ea luînd fără permisiune diferite lucruri.
- Sîrcu Silvia careva leziuni corporale nu avea şi nu a declarat, în faţa fiului şi nurorii,
că ar fi fost lovită sau bătută de cineva.

- Peste o săptătmînă Sîrcu C. fost chemat la poliţie, unde a aflat, că Sîrcu S. î-1

învinuieşte, că i-a fracturat o coastă şi i-a cauzat comiţie cerebrală, şi i s-a pornit dosar penal
pe violenţă în familie.

- Sîrcu Constantin nu este membru de familie cu Sîrcu Silvia, fiindcă sunt în divorţ şi

locuiesc separat, iar art. 3 al. (2) lit. b) al Legii nr. 45 din 01 .03.2007 cu privire la prevenirea
şi combaterea violenţei în familie, în redacţia, modificată prin Legea nr. 196 din 28.07.2016
publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661) arată, că el ? poate fi considerat membru de familie.
- Redacţia art. 133 1 lit. b) CP, care a fost modificată tot prin Legea nr. 196 din
28.07.2016, publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661), fiind o normă mai generală decît art. 3
al Legii nr. 45 din 01.03.2007, precum şi art. 3 lit. b) al Legii nr. 45 din 01 .03.2007, nu sunt
constituţionale, fiindcă contravin esenţei familiei şi sensului atribuit acesteia în Constituţie.
- In opinia noastră, aceste norme, care stabilesc că persoanele divorţate, care locuiesc
separat, sunt membri de familie - contravin Constituţiei.
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Conform art. 16 al (2) al Constituţiei, ”Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în
faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială”.
- Potrivit art. 26 al Constituţiei, (1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la
încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale... ”
- Conform art. 29 al Constituţiei, "(1) Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. ...
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situaţii:
...b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau
bunurile unei persoane..." .
- Potrivit art. 54 al Constituţiei, ”(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 si libertăţilor nu poate fi supus altor restrînseri decît celor
prevăzute de lese , care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional si
sînt necesare în interesele securităţii naţionale , integrităţii teritoriale , bunăstării economice a
ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă si infracţiunilor, protejării
drepturilor, libertăţilor si demnităţii altor persoane. împiedicării divulsării informaţiilor
confidenţiale sau garantării autorităţii si imparţialităţii justiţiei.. ”,
- Conform art. 48 din Constituţie,
” Familia
(1) Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la
ocrotire din partea societăţii şi a statului.
(2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat si femeie, pe
egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul si îndatorirea părinţilor de a asişura creşterea,
educaţia şi instruirea copiilor.
-

- Noţiunea din art. 3 al. (2) lit. b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea

şi combaterea violenţei în familie, în redacţia, modificată prin Legea nr. 196 din 28.07.2016
publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661), stabileşte că ” Membri de familie, în sensul prezentei
divorţ, rudele, afinii lor,
legi, sînt: ... în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în
copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relaţii
asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj)”.
- Noţiunea din art. 133 1 lit. b) Cod Penal, care a fost modificată tot prin Legea nr. 196
din 28.07.2016, publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661), stabileşte că ’’Prin membru de
divorţ, rudele,
familie se înţelege: ... în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în
afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat
în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj).
- Deci, în condiţia de locuire separată, persoanele aflate în divorţ (noţiune care nu este
relementată în legislaţia RM, dar s-ar subînţelege, că de la momentul înregistrării divorţului la
OSC sau de cînd hotărîrea judecătorească respectivă a devenit definitivă), nicidecum nu
trebuie considerate membri de familie, fiindcă lipseşte liberul lor consimţămînt pentru a forma
o unitate comună din punct de vedere al sprijinului reciproc economic, spiritual, moral, bazat
pe anumite sentimente pozitive unul faţă de altul.
Dealtfel, persoanele în cauză au divorţat, prin ce au manifestat prin act juridic, că
renunţă la unitatea de familie, iar prin locuire separată, au exteriorizat desfiinţarea definitivă
a acesteia.

...

...

- Potrivit art. 121 CPC, ”(1) 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
competenta Curţii Constituţionale, instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii
Constituţionale pe care o transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.
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(3) Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu privire la ridicarea excepţiei
de neconstituţionalitate şi pînă la adoptarea hotărîrii de către Curtea Constituţională,
procedura de examinare a pricinii sau de executare a hotărîrii pronunţate se suspendă
- Conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016, privind interpretarea art.
135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia Republicii Moldova (excepţia de neconstituţionalitate),
pronunţată la Sesizarea nr. 55b/2015 (numărul dosarului), s-a stabilit definitiv că:
în cazul existenţei incertitudinii privind constituţionalitatea legilor, hotărârilor
Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului, ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze aflate pe rolul său, instanţa de
judecată este obligată să sesizeze Curtea Constituţională:
excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată în faţa instanţei de judecată de către
oricare dintre părţi sau reprezentantul acesteia, precum şi de către instanţa de judecată din
oficiu;
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 Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi
judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza;
judecătorul ordinar nu se pronunţă asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformităţii
Constituţia
a normelor contestate, limitându-se exclusiv la verificarea întrunirii
cu
următoarelor condiţii:
(1) obiectul excepţiei intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a)
din Constituţie;
(2) excepţia este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul acesteia, sau indică că
este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu;
(3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea cauzei;
(4) nu există o hotărâre anterioară a Curţii având ca obiect prevederile contestate.
Iar, până la adoptarea de către Parlament a reglementărilor în executarea prezentei
hotărâri, sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate se prezintă Curţii Constituţionale
de către iudecătorii/completele de judecată din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de
apel şi judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza, în temeiul aplicării directe a articolului
135 alineatul (1) lit. a) şi g) din Constituţie şi astfel cum au fost explicate în prezenta hotărâre,
în conformitate cu considerentele menţionate în cuprinsul acesteia şi al Regulamentului
privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituţională.

în baza celor expuse mai sus, conform art. 121 CPC, art. 16 al (2) al Constituţiei, avînd

în reper Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016, privind interpretarea art. 135
alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia Republicii Moldova, -

SOLICITAM:
Admiterea prezentei cereri şi ridicarea excepţei de neconstituţionalitate (formularea unei
sesizări a Curţii Constituţionale), pe care de prezentat Curţii Constituţionale, pentru
verificarea constituţionalităţii unor prevederi legale şi anume:
divorţ din art. 3 al. 12) lit, b) al Legii nr. 45 din
a) sintagma persoanele aflate în
01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
b) sintagma persoanele aflate în
clivort din art. 1 33 1 lit, b) Cod Penal,
deoarece în procesul judecării pricinii se constată, că acete norme de drept, ce urmează a
fi aplicate, sînt în contradicţie cu prevederile art. 26C29 şi 48 şi 54 al Constituţiei Republicii
‘
Moldova.
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...
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 28,
Chişinău MD 2004,
Republica Moldova

SESIZARE
PRIVIND EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE
prezentată în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) şi lit.g) din Constituţie

Prezenta sesizare este un document juridic şi poate afecta drepturile şi obligaţiile dumneavoastră.
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I - AUTORUL SESIZĂRII
1. Nume

Radu

3. Funcţia

Avocat

4. Adresa

or. Străşeni, str. Eminescu 58/20

5. Tel./fax

0-69-163-136

2.

Prenume

Sergiu

{
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II - OBIECTUL SESIZĂRII
12.
Verificarea constituţionalităţii :
a) sintagma persoanele aflate în ... divorţ din art. 3 al. (2) lit, b) al Legii nr. 45 din
01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în redacţia modificată
prin Legea nr. 196 din 28.07.2016, publicată la 1 6.09.20 1 6 în MO (art. 661);

b) sintagma persoanele aflate în ... divorţ din art. 133 1 lit, b) CP, care a fost modificat
tot prin Legea nr. 196 din 28.07.2016, publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661), o normă mai
generală decît art. 3 al Legii nr. 45 din 01.03.2007.
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III - CIRCUMSTANŢELE LITIGIULUI EXAMINAT
DE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ
13.
- Faţă de Sîrcu Constantin a fost pornită urmărirea penală în baza art. 201 1 al. (2) lit. c)
CP, pe semnele violenţei în familie, adică acţiunilor intenţionate sau inacţiunilor intenţionate
comise de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin: ...
acţiuni violente... care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

- în fapt, fiind divorţaţi din anul 2016, Sîrcu Constantin cu Sîrcu Silvia locuiesc separat,
nu întreţin nici un fel de relaţii şi nu comunică.
- Pe

data de 29 sau 30 ianuarie 2018 pe la orele 22 sau 22-30 Sîrcu C. a găsit în
bucătărie cioburi de la farfurii pe podea şi un teanc de veselă pe masă, pregătit de a fi dus. La
etajul doi al casei, a depistat, că erau rupte perdelele, carnizurile de la perdele, care se
tăvăleau pe jos, iar pe divan erau pregătite diferite lucruri, pentru a fi duse (un ogheal, aşternut
de pat, ştergare ş.a.), lîngă divan fiind pregătită încă o sacoşă plină cu lucruri, iar în odaia de
alături Sîrcu Silvia stătea rezemată cu şoldurile de masa pentru calculator.
La întrebările lui Sîrcu C., ce caută în casa lui, ea a răspuns, că are dreptul.
- Cînd Sîrcu C. a insistat, ca ea să părăsească casa, fiindcă nu-i dă voie să se afle în casa
lui, Sîrcu Silvia categoric refuza să plece din casă şi spunea, că are dreptul să trăiască în casă
3 ani şi ea vrea să-şi ia lucrurile, care sunt ale ei.
- Văzînd că Sîrcu S. nu reacţionează, Sîrcu C. a telefonat fiului, ieşind afară, fiindcă
fosta soţie deja î-1 ataca verbal şi fizic, iar ştiind-o, că e bolnavă ’’psihic”, n-a vrut să se lege
cu dînsa.
Peste aproximativ 5-10 munute a venit fiul Sîrcu Andrei cu soţia sa, Livica Sîrcu, au
văzut cele indicate mai sus şi cu mare greu Sîrcu Andrei a convins-o pe Sîrcu Silvia să iasă
din casă şi s-o ducă cu maşina la casa ei.
După asta, în 10 munite fiul Sîrcu Andrei cu soţia sa, Livica Sîrcu au dus-o pe Sîrcu
Silvia la locuinţa ei, ea luînd fără permisiune diferite lucruri.
- Sîrcu Silvia careva leziuni corporale nu avea şi nu a declarat, în faţa fiului şi nurorii,
că ar fi fost lovită sau bătută de cineva.

- Peste

o săptătmînă Sîrcu C. fost chemat la poliţie, unde a aflat, că Sîrcu S. î-1
învinuieşte, că i-a fracturat o coastă şi i-a cauzat comiţie cerebrală, şi i s-a pornit dosar penal
pe violenţă în familie.

- Sîrcu Constantin nu este membru de familie cu Sîrcu Silvia, fiindcă sunt în divorţ şi

locuiesc separat, iar art. 3 al. (2) lit. b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea
şi combaterea violenţei în familie, în redacţia, modificată prin Legea nr. 196 din 28.07.2016
publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661) arată, că el ? poate fi considerat membru de familie.

-

Redacţia art. 133 1 lit. b) CP, care a fost modificată tot prin Legea nr. 196 din
28.07.2016, publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661), fiind o normă mai generală decît art. 3
al Legii nr. 45 din 01.03.2007, precum şi art. 3 lit. b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007, nu sunt
constituţionale, fiindcă contravin esenţei familiei şi sensului atribuit acesteia în Constituţie.
- în opinia noastră, aceste norme, care stabilesc că persoanele divorţate, care locuiesc
separat, sunt membri de familie - contravin Constituţiei.
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- Potrivit art. 121 CPC, "(1) 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
competenta Curţii Constituţionale, instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii
Constituţionale pe care o transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.
(3) Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu privire la ridicarea excepţiei
de neconstituţionalitate şi pînă la adoptarea hotărîrii de către Curtea Constituţională,
procedura de examinare a pricinii sau de executare a hotărîrii pronunţate se suspendă
- Conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016, privind interpretarea art.

135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia Republicii Moldova (excepţia de neconstituţionalitate),
pronunţată la Sesizarea nr. 55b/2015 (numărul dosarului), s-a stabilit definitiv că:
”1. în cazul existenţei incertitudinii privind constituţionalitatea legilor, hotărârilor
Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului, ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze aflate pe rolul său, instanţa
de judecată este oblisată să sesizeze Curtea Constituţională;
- excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată în faţa instanţei de judecată de către
oricare dintre părţi sau reprezentantul acesteia, precum şi de către instanţa de judecată din

oficiu;

- sesizarea privind controlul constituţionalităţii unor norme ce urmează a fi aplicate la
prezintă
soluţionarea unei cauze se
direct Curţii Constituţionale de către

judecătorii/completele de judecată din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi
judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza;
- judecătorul ordinar nu se pronunţă asupra temeiniciei sesizării sau asupra
conformităţii cu Constituţia a normelor contestate, limităndu-se exclusiv la verificarea
întrunirii următoarelor condiţii:
(1) obiectul excepţiei intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a)
din Constituţie;
(2) excepţia este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul acesteia, sau indică
că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu;
(3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea cauzei;
(4) nu există o hotărâre anterioară a Curţii având ca obiect prevederile contestate ;
2. Până la adoptarea de către Parlament a reglementărilor în executarea prezentei
hotărâri, sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate se prezintă Curţii Constituţionale
de către judecător ii/completele de judecată din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de
apel si judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza, în temeiul aplicării directe a articolului
135 alineatul (1) lit. a) şi g) din Constituţie şi astfel cum au fost explicate în prezenta
hotărâre, în conformitate cu considerentele menţionate în cuprinsul acesteia şi al
Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea

Constituţională

{

6

}

EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNCĂLCĂRI ALE
CONSTITUŢIEI, PRECUM ŞI A ARGUMENTELOR ÎN SPRIJINUL ACESTOR
AFIRMAŢII

IV

14.
- Conform art. 16 al (2) al Constituţiei, ”Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în
faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială”.

- Potrivit art. 26 al Constituţiei, n(l) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la
încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale...”

- Conform art. 29 al Constituţiei, ”(1) Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. ...
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situaţii:
...b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau
bunurile unei persoane. .
- Potrivit art. 54 al Constituţiei, "(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 si libertăţilor nu poate fi supus altor resirînseri decît celor
prevăzute de lese, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional si
sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a
tării, ordinii publice. în scopul prevenirii tulburărilor în masă si infracţiunilor, protejării
drepturilor, libertăţilor si demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor
confidenţiale sau garantării autorităţii si imparţialităţii justiţiei..

- Conform art. 48 din Constituţie,

” Familia

(1) Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la
ocrotire din partea societăţii şi a statului.
(2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat si femeie, pe
egalitatea lor în drepturi si pe dreptul si îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia si instruirea copiilor.

- Noţiunea din art. 3 al. (2) lit. b) al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea

şi combaterea violenţei în familie, în redacţia, modificată prin Legea nr. 196 din 28.07.2016
publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661), stabileşte că ” Membri de familie, în sensul prezentei

legi, sînt:... în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în ... divorţ, rudele, afinii lor.
copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relaţii
asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj)”.

- Noţiunea din art. 133 1 lit. b) Cod Penal, care a fost modificată tot prin Legea nr. 196

din 28.07.2016, publicată la 16.09.2016 în MO (art. 661), stabileşte că "Prin membru de
divorţ, rudele,
familie se înţelege: ... în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în
afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat
în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj).

...

- Deci, în condiţia de locuire separată, persoanele aflate în divorţ (noţiune care nu este

relementată în legislaţia RM, dar s-ar subînţelege, că de la momentul înregistrării divorţului la
OSC sau de cînd hotărîrea judecătorească respectivă a devenit definitivă), nicidecum nu
trebuie considerate membri de familie, fiindcă lipseşte liberul lor consimţămînt pentru a forma
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o unitate comună din punct de vedere al sprijinului reciproc economic, spiritual, moral, bazat
pe anumite sentimente pozitive unul faţă de altul.
Dealtfel, persoanele în cauză au divorţat, prin ce au manifestat prin act juridic, că
renunţă la unitatea de familie, iar prin locuire separată, au exteriorizat desfiinţarea definitivă
a acesteia.

- Invocăm încălcarea prevederilor art. 16 al. (2) şi 48, 54 din Consituţie.
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V - CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂRII
15.
Admiterea prezentei sesizări de Onorata Curte Constituţională, şi

de declarat neconstituţionale:
a) sintagma persoanele aflate în ... divorţ din art. 3 al. (2) lit, b) al Legii nr. 45 din
01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
1
b) sintagma persoanele aflate în ... divorţ din art. 1 33 lit, b) Cod Penal.

9

VI - DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA OBIECTUL SESIZĂRII
16.
- Cauza penală nr. 48-1-2093-10052018 se află în procedura judecătoriei Străşeni
sediul Central, judecător Dorina Croitor.

- Mandatul avocatului Radu Sergiu, cu toate împuternicirile de apărare şi reprezentare,
este anexat la dosar.
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VII - LISTA DOCUMENTELOR
17.
a) Cauza penală nr. 48-1-2093-10052018.
din
b) încheierea nr.
Central, judecător Dorina Croitor.

2018 al judecătoriei Străşeni, sediul
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VIII - DECLARAŢIA ŞI SEMNĂTURĂ

18.
Declar pe onoare, că informaţiile ce figurează în prezentul formular de sesizare sunt
exacte.
Locul

or. Străşeni

Data

04 septembrie 2018

w fel
i\

tA',SÎ

H

'

(semnătura autorului sesizării)

