
Stimate domnule Avocat al Poporului, 

Stimați reprezentanți ai instituțiilor europene, 

Stimați invitați ai Conferinței, 

Am onoarea, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la semnarea Convenției Europene 

a Drepturilor, să exprim câteva idei despre rolul Curții Constituționale în materie 

de implementare a standardelor acestui tratat în ordinea juridică a Republicii 

Moldova. 

Într-un mesaj de felicitare trimis cu o lună în urmă domnului Robert Spano, 

Președinte al Curții Europene, subliniam că acest tratat, împreună cu 

jurisprudența care îl definește, reprezintă pentru noi surse importante în procesul 

de realizare a justiției constituționale pe plan național.  

Caracterul Convenției de tratat flexibil este esențial. Convenția nu înseamnă doar 

textul ei, ci înseamnă și jurisprudența Curții. Jurisprudența dezvoltă textul, îl 

îmbogățește. 

Curtea Constituțională pune în operă, în mod constant, standardele Convenției și 

această acțiune se manifestă pe două paliere.  

Primul este cel al definirii dreptului fundamental incident într-o cauză cu care 

este sesizată Curtea Constituțională, pe calea excepției de neconstituționalitate. 

Problema semnalată prin excepția de neconstituționalitate trebuie să intre în 

câmpul de aplicare al unui drept garantat de Constituție, iar așa cum știți, potrivit 

articolului 4 alin. (1) din Constituție, 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. Garanția constituțională pe care o conține 

articolul 4 este una importantă. Ea este scoasă în evidență, la modul general, și de 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, una din funcțiile căreia constă în 

stabilirea unui nivel minim de protecție a drepturilor fundamentale care trebuie 

garantat în toate statele membre ale Convenției.  

Curtea Europeană a explicat consecințele acestei funcții în cauza Soering v. 

Regatul Unit (1989): „... obiectul și scopul Convenției, ca instrument pentru 

protecția ființelor umane, reclamă ca prevederile sale să fie interpretate și aplicate 

astfel încât să-i facă garanțiile practice și efective... Mai mult, orice interpretare 

a drepturilor și a libertăților garantate trebuie să fie conformă cu spiritul general 

al Convenției, ca instrument conceput să mențină și să promoveze idealurile și 

valorile unei societăți democratice”.    



Cu alte cuvinte, dacă interesele justificate ale unor persoane care își prezintă 

cazurile în fața Curții de la Strasbourg sunt încadrate de aceasta din urmă în 

câmpul de aplicare al unor drepturi garantate de Convenție, interesele similare ale 

persoanelor din Republica Moldova fac incidente drepturile echivalente protejate 

de Constituția noastră. 

Acest efect poartă denumirea de „autoritate de lucru interpretat”. 

De exemplu, în Hotărârea nr. 29 din 14 decembrie 2019, care a vizat interdicția 

prevăzută de comunicare a informațiilor privind declararea voluntară şi 

stimularea fiscală instituită în cazul tuturor persoanelor interesate a fost 

considerată de Curtea Constituțională o ingerință în dreptul de acces la informații. 

Cu privire la incidența acestui drept în cazurile concrete din fața instanțelor de 

drept comun, Curtea a făcut trimitere la criteriile enunțate de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului în cazul Magyar Helsinki Bizottság v. Ungaria [MC], 8 

noiembrie 2016, cu privire la stabilirea câmpului de aplicare a dreptului de acces 

la informații, ca parte a dreptului la libera exprimare. Acestea sunt considerate 

„criterii-prag” pentru dreptul de acces la informații deținute de către autoritățile 

statale, inclusiv la nivel național, iar ele trebuie aplicate ca atare de către 

instanțele de drept comun. 

Cel de-al doilea palier pe care se manifestă aculturația Curții Constituționale a 

Republicii Moldova în raport cu Curtea de la Strasbourg constă în utilizarea unor 

criterii consolidate în jurisprudența europeană în categorii bine-definite de cazuri. 

De exemplu, într-o hotărâre recentă și care s-a bucurat de acceptul întregii 

comunități juridice de la noi, Hotărârea nr. 27 din 13 noiembrie 2020, Curtea 

Constituțională a analizat problema garanțiilor procedurale ale străinilor în 

legislația noastră, în cazurile de expulzare a acestora. Potrivit legislației relevante, 

străinii puteau fi expulzați, atunci când prezentau un pericol pentru securitatea 

națională sau pentru ordinea publică, fără a li se comunica motivele care stăteau 

la baza deciziei de expulzare. De asemenea, străinii puteau fi expulzați dacă 

prezentau un pericol pentru securitatea națională sau pentru ordinea publică a 

Republicii Moldova chiar în ipoteza în care existau temeri justificate că în 

statul în care vor fi expulzați le vor fi puse viața în pericol sau că acolo vor fi 

supuși torturii, tratamentelor inumane sau degradante. 

Făcând un periplu amplu prin jurisprudența Curții Europene, Curtea 

Constituțională s-a oprit la două hotărâri de Mare Cameră: Muhammad și 

Muhammad v. România, 15 octombrie 2020, și F.G. v. Suedia, 23 martie 2016. 

Curtea Constituțională a considerat că ele stabilesc un nivel minim de protecție 

în materie de garanții procedurale în cazul expulzării străinilor, precum și de 



protecție a dreptului la viață și a dreptului de a nu fi supus relelor tratamente sub 

laturile lor procedurale. Ele sunt pertinente și aplicabile în toate cazurile similare. 

Mai mult, chiar Curtea Europeană le cere autorităților naționale să se asigure că 

legislația națională este conformă cu Convenția. Acest fapt pune în sarcina 

autorităților statale obligația de a asigura efectul deplin al standardelor 

Convenției, în conformitate cu ordinea lor constituțională și având în vedere 

principiul certitudinii juridice, așa cum sunt interpretate standardele de către 

Curtea Europeană. 

Trecând legislația națională prin filtrul criteriilor enunțate în hotărârile Marii 

Camere, Curtea Constituțională a ajuns la concluzia neconstituționalității 

prevederilor legale contestate. Mai mult, expunerea vastă a jurisprudenței 

relevante a Curții Europene pe care Curtea Constituțională a făcut-o în hotărârea 

sa poate fi utilizată ca motivare, în spiritul regulii pacta sunt servanda, de toate 

autoritățile competente ale Republicii Moldova. 

Care este concluzia mea? 

Concluzia mea este certă și se bazează pe experiența de judecător de drept comun 

și de judecător constituțional. Convenția Europeană este, cel puțin pentru noi, o 

sursă de standarde care, odată implementate, fortifică democrația bazată pe 

principiul preeminenței dreptului și care contribuie la satisfacția celor 

nedreptățiți.  

Dacă la început Convenția Europeană a fost concepută ca un pact împotriva 

totalitarismului, din perspectiva celor două manifestări malefice ale sale – 

comunismul și nazismul, astăzi ea este considerată un instrument care își lărgește 

tot mai mult sfera de acoperire, garantând drepturi concrete și efective și oferind 

bune-practici judiciare și standarde juridice vitale pentru democrațiile europene 

mai noi.  

Ține de datoria noastră să asimilăm mai bine jurisprudența Curții Europene și să 

ne confirmăm, în mod sincer, vocația de primi judecători ai Convenției. 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

 

 

 


