
OPINIE SEPARATĂ,  

expusă în temeiul articolului 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea 

Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi al articolului 67 din Codul 

jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995 

 

1. Prin Decizia nr. 155 din 22 noiembrie 2022 au fost declarate inadmisibile 

sesizarea nr. 12a/2022, depusă de dnii Vasile Bolea și Grigore Novac, deputați în 

Parlamentul Republicii Moldova, pentru controlul constituționalității Legii nr. 13 din 

21 ianuarie 2022 pentru modificarea Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la 

avocatură și excepția de neconstituționalitate nr. 113g/2022 a articolului II alin. (2) 

din Legea nr. 13 din 21 ianuarie 2022, ridicată de dl Serghei Trofimov, parte în dosarul 

nr. 3-467/2022, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.  

2. Potrivit autorilor sesizării nr. 12a/2022, Legea nr. 13 din 21 ianuarie 2022 

pentru modificarea Legii cu privire la avocatură a fost votată în lectura a II-a în 

sesiune extraordinară, contrar articolelor 64 și 67 din Constituție. Parlamentul a fost 

convocat pentru un alt scop, i.e. pentru aprobarea unor acte în contextul creșterii 

prețului la gazele naturale. Astfel, în motivarea sesizării nr. 12a/2022, autorii ei au 

prezentat critici de neconstituționalitate extrinsecă, susținând încălcarea articolelor 64 

[organizarea internă a Parlamentului] și 67 [sesiunile parlamentare] din Constituție 

(a se vedea DCC nr. 155 din 22 noiembrie 2022, §§ 13, 29, 30). 

3. În raport cu critica de neconstituționalitate extrinsecă, în Decizia nr. 155 din 

22 noiembrie 2022, § 34, s-a conchis că problema ridicată de autorii sesizării ține de 

aplicarea Regulamentului Parlamentului, proces în care, în virtutea autonomiei 

parlamentare, Parlamentul se bucură de o marjă discreționară largă. 

4. Nu susțin această decizie din următoarele considerente. 

5. Potrivit articolului 67 din Constituţie, Parlamentul se întruneşte în două 

sesiuni ordinare pe an (alin. (1)), dar se poate întruni şi în sesiuni extraordinare sau 

speciale, la cererea Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului 

sau a unei treimi din deputaţi (alin. (2)). 

6. În jurisprudența sa, Curtea Constituţională a interpretat acest articol și a reținut 

că alineatele (1) şi (2) ale articolului 67 din Constituţie formează un ansamblu coerent 

de norme ce determină dreptul comun al sesiunilor Parlamentului. Prin dispoziţiile 

articolului 67 este reglementat programul riguros al sesiunilor ordinare şi este stabilită 

o limitare strictă a posibilităților, duratei şi conținutului celorlalte tipuri de 

sesiuni. Din dispoziţiile constituţionale invocate desprindem că sesiunile 

extraordinare şi cele speciale sunt distincte şi impun o abordare diferenţiată. 

După caracteristici sesiunile ordinare se disting de sesiunile extraordinare şi 

speciale, a căror convocare implică circumstanţe excepționale. În sens larg, 

sesiunea extraordinară este orice sesiune care îşi ţine lucrările în afara orarului 

sesiunilor ordinare. Cererea de convocare a sesiunii extraordinare, înaintată de 

subiecții expres şi limitativ prevăzuți de articolul 67 alin. (2), va conţine obligatoriu 

ordinea de zi şi perioada de desfăşurare a sesiunii. Drept temei pentru convocarea 

sesiunii extraordinare pot servi necesitatea soluţionării unor sarcini neobișnuite 

sau producerea unor evenimente neprevăzute (a se vedea HCC nr. 23 din 6 mai 

1999).  

7. În acest context, rețin faptul că sesiunea constituie principala formă de lucru a 

Parlamentului și reprezintă perioada în cursul căreia Legislativul își exercită 

competența sa constituțională. În afara sesiunii (ordinare, speciale sau extraordinare) 



Parlamentul nu poate adopta vreun act valabil.  

8. Așadar, din jurisprudența Curții Constituţionale reiese cert faptul că 

convocarea unei sesiuni extraordinare implică circumstanţe excepționale și că drept 

motiv pentru convocarea acesteia pot servi necesitatea soluţionării unor sarcini 

neobișnuite sau producerea unor evenimente neprevăzute (a se vedea DCC nr. 155 

din 22 noiembrie 2022, § 32).  

9. De asemenea, Curtea Constituțională a stabilit că prin dispoziţiile articolului 

67 din Constituție este reglementat programul riguros al sesiunilor ordinare şi este 

stabilită o limitare strictă a duratei şi conținutului sesiunii extraordinare (a se 

vedea HCC nr. 23 din 6 mai 1999). Acest fapt constituie deosebirea de principiu a 

unei sesiuni extraordinare de o sesiune ordinară. 

10. Prin urmare, în timpul sesiunii extraordinare competența Parlamentului 

este limitată nu numai în timp, dar și în sens material. Astfel, sesiunea extraordinară 

este convocată pentru o ordine de zi anumită, determinată de circumstanțe 

excepționale, la care este strict necesară intervenția Parlamentului, circumstanțe care 

au servit drept motiv al convocării unei asemenea sesiuni. Dată fiind natura 

extraordinară a sesiunii, Parlamentul nu poate dezbate o altă problemă decât aceea 

care a făcut obiectul sesiunii, deoarece altfel s-ar încălca caracterul său excepțional. 

La acest capitol doctrina dreptului constituţional este univocă1. 

11. Reieșind din faptul că ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului 

a fost completată cu Legea nr. 13 din 21 ianuarie 2022 pentru modificarea Legii nr. 

1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, care constituie obiectul sesizării, 

constat, în prezenta cauză, incidența articolului 67 alin. (2) din Constituție. 

12. Referitor la argumentul din Decizia nr. 155 din 22 noiembrie 2022, § 33, 

potrivit căruia legislatorul a acordat Președintelui Parlamentului prerogativa 

excepțională de a „propune, în orice ședință a Parlamentului, modificarea și 

completarea ordinii de zi din proprie inițiativă, la cererea Biroului permanent, a unei 

fracțiuni parlamentare sau a comisiei parlamentare. Această propunere se adoptă cu 

votul majorității deputaților prezenți” [articolul 46 alin. (3)], remarc următoarele. 

13. În primul rând, rețin faptul că Constituția nu poate fi interpretată prin norme 

infraconstituționale, inclusiv prin prevederile Regulamentului Parlamentului, care, la 

modul abstract, ar putea fi contrare Legii Fundamentale. În conformitate cu 

prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Constituție, unica autoritate competentă de a 

interpreta Constituția este Curtea Constituțională. În acest sens, articolul 67 din 

Constituție a fost interpretat prin Hotărârea Curții nr. 23 din 6 mai 1999. Reiterez 

faptul că Curtea a stabilit că prin dispoziţiile articolului 67 este reglementat programul 

riguros al sesiunilor ordinare şi este stabilită o limitare strictă a duratei şi 

conținutului sesiunii extraordinare (a se vedea §§ 6 și 9 supra). 

14. În al doilea rând, atribuția Președintelui Parlamentului, la care se face 

referință în Decizia nr. 155 din 22 noiembrie 2022, § 33, poate fi exercitată doar „în 

mod excepțional”, fără a acorda acestuia o marjă discreționară nelimitată. La modul 

abstract, admit situația că în vederea soluționării circumstanțelor excepționale, care 

au constituit motivul convocării sesiunii extraordinare, poate fi imperioasă necesitatea 

completării ordinii de zi cu un anumit proiect. Însă, în aceste circumstanțe, necesitatea 

 
1 A se vedea: Popa Victor. Constituția Republicii Moldova. Comentariu. Chișinău: ARC, 2012, p. 263; 

Popa Victor. Tratat de drept constituţional și instituții politice. Ediția a doua, revizuită și adăugată. 

Chișinău: Notograf Prim, 2021, p. 847; Muraru Ioan. Constituția României. Comentariu pe articole. 

Ediția a II-a. București: C.H.BECK, 2019, p. 586. 



completării ordinii de zi ar trebui clar demonstrată.  

15. În al treilea rând, în cauza examinată, observ că, prin Hotărârea Biroului 

Permanent nr. 1 din 19 ianuarie 20221, Parlamentul a fost convocat în sesiune 

extraordinară pentru 20 și 21 ianuarie 2022, fiind aprobată și ordinea de zi a acestei 

sesiuni2, în care Legea contestată nu figura. 

16. În ședința din 20 ianuarie 2022 a sesiunii extraordinare, Președintele 

Parlamentului a afirmat în mod repetat că „conform procedurii, în această sesiune 

extraordinară, alte propuneri nu se acceptă pe ordinea de zi” (a se vedea paginile 

3 și 4 din Stenogramă3).  

17. În ședința din 21 ianuarie 2022 a sesiunii extraordinare, Președintele 

Parlamentului a avut o altă abordare și a propus completarea ordinii de zi cu proiectul 

Legii contestate, motivând că acest proiect „este foarte solicitat și urgent în contextul 

situației din sistemul justiției” (a se vedea pagina 7 din Stenogramă4). Proiectul Legii 

contestate a fost inclus în suplimentul la ordinea de zi a ședinței plenare a 

Parlamentului în sesiunea extraordinară5.  

18. Din discuțiile la subiectul respectiv, reiese, prima facie, că motivul 

introducerii acestui proiect de lege în ordinea de zi a sesiunii extraordinare a fost 

împiedicarea accederii unor persoane în profesia de avocat (a se vedea paginile 7, 

41, 90, 91 din Stenograma menționată mai sus). 

19. În opinia Comisiei de la Veneția, adoptarea unor legi ad hominem 

subminează securitatea juridică și este contrară naturii activității legislative, care 

este de a stabili reguli generale de comportament, nu de a lua măsuri executive 

în privința unor persoane sau situații specifice (a se vedea Compilația opiniilor și 

a rapoartelor Comisiei de la Veneția privind certitudinea juridică, Strasbourg, 21 

martie 2022, CDL-PI(2022)004, pagina 19, § 28). 

20. Comisia de la Veneția a reținut că exigenţele statului de drept presupun, 

inter alia, asigurarea legalităţii, securității juridice și interzicerea arbitrarului (a 

se vedea Raportul Comisiei de la Veneţia privind statul de drept, CDL-

AD(2011)003rev, Strasbourg, 4 aprilie 2011, § 41]. Prin urmare, în baza celor 

menționate, constat, în prezenta cauză, și incidența articolului 1 alin. (3) 

[preeminența dreptului] din Constituție. 

21. Așadar, în opinia mea, Curtea Constituțională trebuia să declare sesizarea nr. 

12a/2022 admisibilă și să o examineze în fond sub aspectul corespunderii Legii nr. 13 

din 21 ianuarie 2022 pentru modificarea Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la 

avocatură articolelor 1 alin. (3) și 67 alin. (2) din Constituție.  

 

Judecător al Curţii Constituţionale   

 

 

22 noiembrie 2022 
  

 
1 https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=s7bAJZR7rGs%3d&tabid=129&mid=505&language=ro-RO  
2 https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=Qlf8yCAcFDo%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO  
3 https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=5tFCyoluoBw%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO  
4 https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=9XxhdE0JXJI%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO  
5 https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=BvlmM5z1dTQ%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO  
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