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Parlamentul Republicii Moldova 

 

ADRESA nr.1 

 

La 17 octombrie 2017 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 28 pentru interpretarea 

prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din 

Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte). 

 

În hotărârea menționată, Curtea a statuat că Președintele țării nu este omnipotent, ci este ținut de 

obligația de devotament constituțional, de a respecta limitele impuse de Constituție și poartă 

răspundere pentru îndeplinirea cu bună-credință a atribuțiilor ce îi revin. 

 

Curtea a subliniat că neîndeplinirea unei obligații constituționale, sfidarea deliberată a 

Constituției și neexecutarea unei hotărâri a Curții Constituționale constituie o încălcare gravă a 

jurământului și a Constituției. 

 

Curtea a reiterat că respectarea ordinii constituționale, inclusiv a hotărârilor Curţii 

Constituţionale, este o condiţie necesară şi esenţială pentru buna funcţionare a autorităţilor 

publice ale statului şi pentru afirmarea statului de drept. 

 

Curtea a reamintit că actele instanței de contencios constituțional sunt acte oficiale şi executorii 

pe întreg teritoriul ţării, pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi 

fizice. Hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională, 

fiind parte integrantă a Constituției, ele fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează. 

Acestea se aplică direct, fără nici o altă condiţie de formă. Astfel, nerespectarea hotărârilor 

Curții Constituționale echivalează cu nerespectarea Constituției și desconsiderarea grosolană a 

elementelor fundamentale ale statului de drept.  

 

În același timp, Curtea a constatat lipsa instrumentelor coercitive de punere în executare sau 

de sancționare în cazul neîndeplinirii cu rea-credință a obligațiilor constituționale, ce derivă 

din prevederile Constituției și actele Curții Constituționale. 

 

Pentru aceste motive, Curtea consideră necesar ca Parlamentul să reglementeze răspunderea 

[inclusiv penală] pentru neexecutarea obligațiilor constituționale și a hotărârilor Curții 

Constituționale.  

 

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 

Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă și să-i fie comunicate rezultatele 

examinării acesteia în termenele prevăzute de lege. 

 

Preşedinte                                 Tudor PANȚÎRU  

mailto:secretariat@constcourt.md

