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INTERVIU LETTRE DE L’EST 
 
1/ Doamna Președinte, în anul 2019, ați fost numită în funcția de judecător al Curții 
Constituționale. Această nominalizare a intervenit într-un context inedit, în urma demisiei in 
corpore a tuturor membrilor Curții. Începutul activității noului colegiu de judecători 
constituționali nu a fost simplu. Înafara problemei absenței de continuitate în exercitarea 
misiunilor, care este în mod general garantată prin înnoirea componenței Înaltei Instanțe cu 
o treime din numărul judecătorilor, Curtea s-a ciocnit și cu o criză internă a cărei soluționare 
a implicat alegerea Dumneavoastră în calitate de Președinte. Ați devenit astfel prima femeie 
Președinte a Curții Constituționale a Republicii Moldova. Care au fost primele măsuri pe care 
le-ați luat pentru a remedia tensiunilor interne și care au fost cele mai importante dificultăți 
cu care v-ați confruntat la început de mandat ? 
 
În primul rând, trebuie să vă mulțumesc pentru inițiativa interviului. Este primul interviu 
pe care-l ofer unui specialist în drept constituțional. 
 
Într-adevăr, după evenimentele din iunie 2019, cei șase judecători constituționali în funcție 
la acea dată și-au dat demisia. Au fost desemnați alți șase judecători de cele trei autorități 
ale statului implicate în procesul numirii: Consiliul Superior al Magistraturii, Guvernul și 
Parlamentul. Fiecare din aceste autorități a desemnat câte doi judecători. 
 
Activitatea unui judecător constituțional diferă de activitatea unui judecător de drept 
comun. Afirm acest lucru pe baza experienței mele în ambele domenii. Pot spune că cel 
puțin primul an de activitate la Curte este un an de „învățare”, indiferent de background-ul 
tău – fie că vii din sala de judecată sau de la catedra universitară. Problemele cu care se 
confruntă Curtea se văd altfel din interiorul ei, atunci când ocupi scaunul de judecător. Mai 
mult, după cum știți, mandatul unui judecător constituțional din Republica Moldova este 
de șase ani. În comparație cu durata mandatului judecătorilor altor curți constituționale 
europene, durata mandatului nostru este relativ scurtă. Ca în orice tribunal, sunt foarte 
importanți asistenții judiciari. De fapt, pot spune că, în cazul nostru, cei care ne-au sprijinit 
enorm au fost asistenții judiciari. Aș spune că primii situați în clasamentul memoriei 
instituționale sunt ei. Afirm, așadar, că în special datorită lor este asigurată continuitatea 
activității Curții. 
 
Cele mai mari dificultăți țin de latura financiară, mai exact de remunerarea personalului 
Curții. Am militat de la început pentru oferirea unor sporuri speciale pentru asistenții 
judiciari, de care beneficiază, de exemplu, juriștii din cadrul altor instituții ale statului. 
După runde de discuții și de negocieri în care am încercat să-i conving pe factorii de decizie 
de la Guvern și de la Parlament despre importanța instituției pe care o conduc pentru viața 
politico-socială și, mai ales, despre importanța independenței ei, inclusiv sub aspect 
financiar, am reușit să obținem sporurile în discuție.  
 
O altă dificultate, care nu ține neapărat de mandatul meu, dar pe care trebuie să o 
gestionez, este agenda încărcată a Curții. Numărul de asistenți judiciari pe care îi poate 
avea Curtea în prezent este departe de a fi suficient. Am început să lucrez în această 
direcție și sper că o să-mi reușească suplimentarea numărului lor. 
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O altă „dificultate”, însă de această dată una plăcută, este preluarea Președinției 
Conferinței Curților Constituționale din Europa de către Curtea Constituțională a Republicii 
Moldova. Îmi manifest convingerea că ne vom descurca ireproșabil în mandatul de trei ani 
pe care îl vom deține, începând cu anul 2021, în această calitate. 
 
2/ Situația politică din tara este una complicata, de foarte mulți ani deja. Crizele au devenit 
sistematice, am putea chiar spune că sunt de fapt o normalitate a vieții politice în Republica 
Moldova. Curtea Constituțională este deseori solicitată pentru a se pronunța asupra 
divergentelor politice, aidoma pompierului care trebuie sa intervină pentru a stinge focul 
cauzat din greșeală, din neglijență, sau chiar în mod intenționat. Mă refer desigur la 
hotărârea Curții n° 6 din 23 februarie 2021 pentru controlul constituționalității Decretului 
Președintelui Republicii Moldova n° 32-IX din 11 februarie privind desemnarea candidatului 
pentru funcția de Prim-ministru. Ați putea să ne explicați contextul cauzei si poziția luată de 
către judecătorii Curții Constituționale ? 

După demisia Prim-ministrului Ion Chicu din data de 23 decembrie 2020, Președintele 
Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a emis, pe 27 ianuarie 2020, ca urmare a 
consultărilor cu fracțiunile parlamentare, un decret prin care a desemnat-o pe dna Natalia 
Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de Prim-ministru.  

Prezentându-se în Parlament pe 11 februarie 2021, dna Natalia Gavrilița nu a obținut votul 
de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate şi pentru lista Guvernului pe 
care le-a propus.  

În aceeași zi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, Președintele fracțiunii 
parlamentare a Partidului Socialiștilor din Moldova a dat citire unei Declarații cu privire la 
constituirea majorității parlamentare formate din 54 de deputați, propunând-o pe dna 
Mariana Durleșteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru. Președinția a fost 
notificată cu privire la candidatură, ea fiind propusă și în cadrul consultărilor Preşedintelui 
Republicii cu fracțiunile parlamentare.  

Tot în aceeași zi, Președintele Republicii a emis un decret prin care a desemnat-o în mod 
repetat pe dna Natalia Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de Prim-ministru.  

Acest din urmă decret a făcut obiectul hotărârii Curții la care vă referiți. El a fost contestat 
pentru că ar fi fost contrar articolului 98 alin. (1) din Constituție, care prevede că după 
consultarea fracțiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un 
candidat pentru funcţia de Prim-ministru.  

Curtea are o jurisprudență bine-stabilită în această materie.  

Pe de o parte, într-o hotărâre din decembrie 2015, Curtea a reţinut că articolul 98 alin. (1) 
din Constituţie prevede atribuţia exclusivă a Preşedintelui Republicii de a desemna un 
candidat pentru funcţia de Prim-ministru. Desemnarea nu se face la discreția 
Președintelui. Candidatul pentru funcţia de premier poate fi desemnat numai după 
consultarea fracţiunilor parlamentare. „Consultarea fracţiunilor parlamentare” presupune 
identificarea sprijinului politic al deputaţilor pentru o persoană capabilă să formeze un 
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Guvern care să se bucure de încrederea Parlamentului. În acest sens, Președintele 
Republicii nu poate înlocui fracțiunile parlamentare.  

În hotărârea din decembrie 2015, Curtea a mai reţinut că nu există niciun motiv 
constituţional şi democratic ca Preşedintele Republicii să nu desemneze în calitate de 
candidat pentru funcţia de Prim-ministru persoana care dispune de sprijinul majorităţii 
parlamentare formalizate, fie ea și adversă Preşedintelui. Preşedintele Republicii trebuie 
să desemneze pentru funcţia de Prim-ministru candidatul care îndeplineşte condiţiile de 
desemnare şi de numire şi care se bucură de sprijinul acestei majorităţi parlamentare.  

Într-o hotărâre pronunțată în august 2020, Curtea a subliniat că modul de alegere a 
Președintelui Republicii, indiferent dacă prin vot popular sau prin votul Parlamentului, nu 
influențează nicicum competența Președintelui Republicii de a desemna un candidat 
pentru funcția de Prim-ministru. Marja discreționară a Preşedintelui Republicii la 
desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru este limitată. În cazul în 
care este constituită o majoritate parlamentară absolută formalizată, Preşedintele 
Republicii este obligat să desemneze candidatul înaintat de această majoritate pentru 
funcţia de Prim-ministru. În cazul în care nu este constituită o majoritate parlamentară 
absolută formalizată, Preşedintele Republicii este obligat ca, după consultarea fracţiunilor 
parlamentare, să desemneze un candidat pentru funcţia de Prim-ministru, chiar dacă 
fracţiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea sa.  

Prin urmare, în lumina jurisprudenței sale, hotărârea Curții a fost destul de previzibilă. 
Între altele, Curtea a declarat neconstituțional Decretul Președintelui Republicii Moldova 
privind desemnarea dnei Natalia Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de Prim-
ministru și a dispus, în vederea evitării unui blocaj instituțional cauzat de lipsa unui dialog 
bazat pe respect și diligență între Președintele Republicii și Parlament, ca părțile (actorii 
politici) să recurgă la noi consultări, care să respecte Constituția și care să fie conforme cu 
jurisprudența Curții.  

 
3/ Există, după părerea Dumneavoastră, o soluție juridica la situația de impas existentă la 
ora actuală pe scena politică și care ar fi rolul Curții? 
 
Obligația de rezervă mă împiedică să vă răspund la această întrebare, în special pentru că 
nu este exclus că vor mai exista sesizări în adresa Curții Constituționale cu privire la acest 
subiect. 
 
4/ Deseori, judecători constituționali sunt chemați pentru a tranșa dispute politice de ordin 
pur ideologic. Mă refer desigur la două hotărâri specifice. Prima este cea emisă în 21 
ianuarie 2021 privind controlul constituționalității legii n° 234 din 16 decembrie 2020 cu 
privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. A doua este 
hotărârea n° 12 din 7 mai 2020 cu privire la controlul constituționalității Acordului între 
Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului 
Republicii Moldova a unui împrumut financiar de Stat, semnat pe 17 aprilie 2020, a 
hotărârilor Guvernului n° 169 din 13 martie 2020 și n° 252 din 21 aprilie 2020 și a legii n° 57 
din 23 aprilie 2020. În contextul soluționării acestor două cauze, Curtea Constituțională a 
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fost victima unor presiuni politice care au dus la intervenția Secretarului General al 
Consiliului Europei, Doamna Marija Pejcinovic Buri, și a Președintelui Comisiei de la Veneția, 
Domnul Gianni Buquicchio. Intervenția lor a fost de fapt un răspuns al apelului lansat de 
Dumneavoastră. Care a fost factorul declanșator al deciziei Dumneavoastră de a lansa acest 
apel și care au fost consecințele la nivelul atitudinii autorităților politice din Republica 
Moldova în urma intervențiilor acestor doi Înalți Demnitari europeni ? 
 
Catalogați sesizările care au stat la baza pronunțării Hotărârii din 21 ianuarie 2021 ca 
având o încărcătură politico-ideologică. Trebuie să precizez, totuși, că judecătorii Curții pe 
care o prezidez au o singură ideologie: Constituția Republicii Moldova. Hotărârea în 
discuție a avut la bază articolele relevante din Constituție și bunele-practici europene în 
materie, evidențiate în opiniile Comisiei de la Veneția cu privire la statutul limbilor 
minorităților etnice din diferite state membre ale Consiliului Europei. Am observat, la 
etapa studierii cauzei, că Legea privind funcționarea limbilor vorbite în Republica Moldova 
prezenta aceleași deficiențe pe care le-a semnalat Comisia de la Veneția, acum zece ani, 
într-o opinie emisă la solicitarea autorităților ucrainene, cu privire la Legea privind limbile 
vorbite în Ucraina. Soluția acestei hotărâri a Curții a fost criticată de o parte a eșichierului 
politic din Republica Moldova. Totuși, criticile s-au estompat, până la dispariție, actorii 
politici implicați îndreptându-și atenția spre alte chestiuni. Nu am sesizat, ca urmare a 
criticilor menționate, vreun for european. 
 
Cu privire la situația creată după pronunțarea hotărârii Curții prin care s-a declarat 
neconstituțională încheierea acordului financiar cu Federația Rusă, am sesizat, într-adevăr, 
Parlamentul European și Comisia de la Veneția. 
 
Vă voi detalia circumstanțele. Pe 7 mai 2020, Curtea Constituțională a declarat 
neconstituțional un Acord semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Federației Ruse privind acordarea unui împrumut financiar de stat către Guvernul 
Republicii Moldova (în sumă de 200 de milioane EUR). Curtea a considerat că procedura 
încheierii Acordului a fost viciată. Ea a verificat dacă autoritățile au ținut cont de interesele 
economice naționale, așa cum stabilesc prevederile articolelor 126 și 129 din Constituție, 
atunci când au negociat, semnat și ratificat Acordul. Constituția Republicii Moldova 
prevede, la articolul 126, că statul trebuie să protejeze interesele naționale în activitatea 
economică, financiară și valutară, iar la articolul 129, că Guvernul asigură protejarea 
intereselor naționale în activitatea economică externă, promovează politica liberului 
schimb sau politica protecționistă, pornind de la interesele naționale. Curtea a reținut că 
mai multe prevederi ale acestui Acord nu sunt clare și previzibile, generează incertitudine 
juridică și sunt contrare intereselor naționale ale Republicii Moldova în domeniul activității 
economice. Cu toate acestea, în perioada 13 aprilie – 7 mai, având în vedere tensiunile 
acumulate în legătură cu soluția din 7 mai, care era o soluție juridică previzibilă, Curtea și 
judecătorii ei au devenit ținta unor atacuri politice și mediatice. Mai mult, înalți demnitari 
de stat, inclusiv șeful statului din acea perioadă, au lansat declarații de natură să creeze o 
atmosferă publică negativă în jurul Curții Constituționale și să discrediteze judecătorii 
constituționali. S-a afirmat că judecătorii Curții Constituționale ar face jocul unor clanuri, 
că ar bloca inițiativele sociale de sprijinire a cetățenilor și de finanțare a activităților 
economice, având drept scop paralizarea funcționării statului în plină criză pandemică, că 
blocarea Acordului de finanțare va conduce la imposibilitatea statului de a plăti salariile și 
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pensiile etc. S-a susținut că, în funcție de adoptarea unor anumite hotărâri, Curtea ar 
deveni „capturată politic și utilizată în uzurparea puterii de stat” și „va trebui să-și asume 
consecințele” etc. Unii judecători au sesizat Plenul Curții Constituționale, susținând că au 
fost filați și intimidați de persoane necunoscute. Plenul Curții a sesizat, la rândul său, 
Procuratura Generală.  
 
Aceștia au fost, la modul general, factorii care au condus la sesizarea organismelor 
internaționale menționate. Autoritățile politice ale Republicii Moldova nu au reacționat în 
niciun fel. Cu toate acestea, am primit nenumărate mesaje de susținere de la cetățeni și de 
la instituțiile internaționale.   
 
5/ Considerați că cadrul juridic în vigoare ar trebui modificat în vederea asigurării unei 
protecții mai eficace a independentei membrilor Curții Constituționale ? Dacă da, care ar fi, 
după părerea Dumneavoastră, modificările necesare? 
 
În primul rând, cred că ar trebui extins mandatul judecătorilor constituționali de la șase ani 
la nouă, cu imposibilitatea de a deține un al doilea mandat. Deși, în mod tradițional, 
mandatul pe viață – cum este cel al judecătorilor Curții Supreme a Statelor Unite ale 
Americii – este asociat cu o mai mare independență, mandatul de nouă ani ar atenua 
impresia judecătorului constituțional că i se sfârșește mandatul, deși abia și-a încheiat 
perioada de „acomodare” la Curte. O altă problemă din perspectiva independenței 
funcționale a Curții o constituie salarizarea insuficientă a funcționarilor și a judecătorilor 
ei, prin raportare la, cel puțin, omologii lor din statele vecine Republicii Moldova. Cred că 
aici este loc de mai bine și reiterez că am întreprins măsuri în această direcție, 
semnalându-le problema factorilor de decizie de la nivel parlamentar și guvernamental.  
 
6/ Modificarea cadrului normativ ar permite o întărire a ceea ce numim noi « legitimitatea 
instituțională ». În același timp, știm cu toții că cea mai bună armă de protecție pentru o 
jurisdicție constituțională împotriva presiunilor, și chiar a sancțiunilor politice, este 
« legitimitatea sociala », pe care fiecare jurisdicție și-o construiește în timp datorita calității 
deciziilor emise și rolului pe care îl are în societate, mai ales în calitatea sa de garant al 
drepturilor și libertăților fundamentale. În Republica Moldova, au fost elaborate nenumărate 
proiecte de legi care prevedeau introducerea posibilității pentru cetățeni de a sesiza în mod 
direct Curtea Constituțională. Aceste proiecte au eșuat. Prin hotărârea n° 2 din 9 februarie 
2016, Curtea Constituțională a decis suprimarea filtrului exercitat de Curtea Supremă în 
cadrul procedurii de excepție de neconstituționalitate, ceea ce a permis transmiterea directa 
de către judecători a cererilor efectuate în acest sens de una din părți la proces. Aceasta a 
permis desigur o simplificare a procedurii. Ași vrea să vă întreb dacă s-a observat o evoluție 
la nivelul utilizării acestei proceduri în practica și dacă această măsură de simplificare, care 
de fapt aparține Curții, apare ca fiind una suficientă pentru a dezvolta ceea ce numim noi 
« reflexul constituțional » atât la judecători, cât și la cetățeni ?  
 
Aveți dreptate, legitimitatea socială a Curții este consolidată, în special, datorită autorității 
argumentative a Curții. Buna-motivare a hotărârilor sale reprezintă, pe lângă o dovadă a 
studierii atente a cazului de către judecători, un factor descurajant pentru eventualii critici, 
indiferent de mediul lor de proveniență: politic sau universitar. Îmi place să repet o 
observație a unui profesor din Africa de Sud, Etienne Mureinik, care se referea la 
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Constituția lor provizorie din 1993. Observația este valabilă și pentru noile constituții ale 
noilor democrații europene. Așadar, constituțiile din această categorie „sunt punți care 
pleacă dinspre o cultură a autorității și care conduc la o cultură a justificării. Cultura 
justificării este cultura în care fiecare exercițiu al puterii trebuie justificat. Este o cultură a 
convingerii, a persuasiunii, nu o cultură a coerciției”. 
 
Din analiza admisibilității excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în fața tribunalelor 
de drept comun, nu pot afirma că în Republica Moldova s-a ajuns la un „reflex 
constituțional”, așa cum îi spuneți dumneavoastră. În 2020, din 227 de sesizări, au fost 
declarate admisibile doar 31. Această carență se datorează, în primul rând, atenției reduse 
care se acordă materiei dreptului constituțional în învățământul juridic superior și în școlile 
de pregătire din cadrul celor două profesii juridice relevante: profesia judecătorilor și 
profesia avocaților. Dreptul constituțional este considerat în învățământul universitar și în 
aceste școli, din păcate, o materie mai puțin importantă, raportat la tratamentul acordat 
dreptului civil, dreptului penal, dreptului procedural civil și dreptului procedural penal. 
 
Dar cred că „reflexul constituțional” se va ascuți, în timp, odată cu dobândirea experienței 
de către avocații și judecătorii care ridică excepțiile de neconstituționalitate. În prezent, 
agenda Curții este ocupată, în mare parte, de aceste excepții. 
 
Așadar, schimbarea programelor din învățământul juridic superior, în sensul introducerii 
mai multor cursuri de drept constituțional și de drept european al drepturilor omului, 
împreună cu cultivarea unei gândiri în spiritul dreptului constituțional și cu buna-
funcționare a instituției excepției de neconstituționalitate, vor conduce la rezultate 
pozitive, din perspectiva perfecționării „reflexului constituțional”. 
 
7/ Nu credeți ca cea mai bună soluție ar fi totuși introducerea plângerii constituționale, mai 
ales în contextul neîncrederii pe care o au cetățenii fată de instituțiile Statului ? O astfel de 
reformă ar permite cetățenilor să perceapă mai bine rolul Curții Constituționale în apărarea 
drepturilor și libertăților fundamentale și să vadă în ea o instituție care nu este deschisă doar 
unui grup de demnitari publici, ceea ce i-ar putea da o imagine de « Instituție de lux » 
inaccesibilă cetățenilor simpli, mai ales în contextul în care, în Republica Moldova, orice 
deputat deține dreptul de sesizare. Ce părere aveți Dumneavoastră la acest capitol ? 
 
Introducerea recursului individual în fața Curții Constituționale în Republica Moldova s-ar 
ralia la tendința europeană din prezent. Totuși, consider că o asemenea reformă este 
prematură pentru realitatea noastră. Ea ar trebui precedată de o reformă instituțională a 
Curții, în sensul creșterii numărului de judecători, al creșterii personalului Curții, al 
înlocuirii legilor care reglementează organizarea și funcționarea Curții, legi care sunt, sub 
unele aspecte, depășite de evoluțiile legate de rolul curților constituționale într-o societate 
democratică etc. Apoi, ar trebui să se pună bazele unei culturi a constituționalismului în 
rândul cetățenilor, care ar trebui să conștientizeze că la Curte nu găsesc tratamente pentru 
toate durerile, amneziile și tulburările politice și sociale. Cred că dacă s-ar trece brusc la 
reforma pe care o sugerați, amatorii de procese sau, cum li se spune în limbajul 
convențional, „procesomanii”, ar inunda Curtea cu mii de cereri, blocându-i activitatea. 
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Totuși, nu trebuie să uităm că deputații sunt reprezentanții poporului în Parlament. Ideile 
de actio popularis pe care le au cetățenii în materie de conformare a legilor cu Constituția 
le pot fi prezentate deputaților, iar dacă deputații le consideră convingătoare, pot veni cu 
ele la Curte. 
 
De asemenea, nu trebuie omis faptul că cetățenii au acces la Curte prin intermediul 
instanțelor de judecată, în eventualitatea în care sunt părți ale unui litigiu. Pentru 
comparație, Curtea a soluționat, în 2015, 59 de sesizări, avându-i ca autori, în principal, pe 
deputații din Parlament. În schimb, în 2019 și în 2020, la Curte au fost depuse peste 200 de 
sesizări, marea majoritate a acestora având la bază excepții de neconstituționalitate 
ridicate de cetățeni.  
 
8/ Știm cu toții că « reflexul constituțional » se va întări și datorită dialogului pe care îl 
instaurează jurisdicția constituțională cu instituțiile judiciare, avocații și societatea civilă. 
Care sunt acțiunile Curții din acești ultimi ani în vederea stabilirii unei comunicări mai 
intense și care sunt proiectele asupra cărora lucrați la acest capitol, daca e posibil sa vorbiți 
despre ele ? 
 
Dialogul dintre Curte și societate se face prin intermediul sesizărilor și, respectiv, al 
hotărârilor și deciziilor Curții. Am instituit, de curând, practica susținerii unor briefing-uri 
care explică hotărârile pe care le pronunțăm într-un limbaj accesibil cetățenilor obișnuiți. 
Mai mult, publicăm și vom publica pe site-ul nostru studii despre jurisprudența Curții și 
ghiduri pentru profesioniști, cum ar fi, de exemplu, Ghidul de admisibilitate a excepțiilor 
de neconstituționalitate. De asemenea, organizăm conferințe științifice, de obicei de ziua 
Constituției sau a Curții Constituționale, la care îi invităm pe reprezentanții profesiilor 
juridice. Curtea Constituțională și tribunalele judecătorești, în general, nu au o marjă prea 
largă de acțiune, în acest sens, de vreme ce sunt obligate să manifeste rezervă – spre 
deosebire de politicieni – și să spună tot ce au de spus prin actele pe care le pronunță. 
 
9/ În 5 ianuarie 2021, Curtea Constituțională a emis decizia n° 4 vizând inadmisibilitatea 
sesizării n° 183g/2020 cu privire la excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. 2 
din legea n° 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (delegarea către 
Guvern a competentei de stabilire a modalităților de confirmare a stagiului de cotizare 
pentru obținerea dreptului la pensie). Sesizarea a fost respinsă. În cauza dată, era vorba 
despre lista activităților care pot fi incluse în stagiul de cotizare. De fapt, problema regimului 
de pensionare în Republica Moldova este una mult mai gravă. De treizeci de ani încoace, 
modul de calcul și vârsta de pensionare au fost modificate de nenumărate ori. Din cauza 
lipsei de coerență a deciziilor luate, regimul de pensionare aplicat cetățenilor a fost foarte 
diferit de la o reforma la alta, ceea ce a dus la o situație discriminatorie generalizată. Foarte 
mulți cetățeni care au muncit mai bine de 40 de ani au o pensie de câteva ori mai mica decât 
unii care nu au muncit deloc, din simplul motiv că au atins vârsta de pensionare la momentul 
când regimul de pensionare aplicabil era mult mai defavorabil. Contrar practicilor cunoscute 
în alte țâri europene, legiuitorul Republicii Moldova nu a prevăzut nici un sistem de indexare 
pentru pensionarii care sunt victimele acestei injustiții. În cazul dat, este absolut clar că este 
violat principiul de egalitate garantat la articolul 16 al Constituției dar si articolul 14 al 
Convenției Europe a Drepturilor Omului. În plus, știm foarte bine că, conform jurisprudenței 
Curții de la Strasbourg, Statul nu poate invoca absenta de mijloace financiare pentru a 



8 
 

justifica neexecutarea unei decizii de condamnare sau violarea unui drept convențional. 
Personal, sunt surprinsă de faptul că până acum, nu s-a găsit nici un avocat ca să inițieze o 
acțiune, chiar una de grup, pentru a contesta constituționalitatea și convenționalitatea 
legislației în vigoare. Este absolut cert faptul că Curtea Constituțională nu dispune de dreptul 
de a se autosesiza, deci nu poate lua inițiativa de a soluționa această problemă sistemică 
prin intermediul contenciosului constituțional. Dar, în calitatea sa de garant al Constituției și 
al drepturilor si libertăților fundamentale, Curtea Constituțională a Republicii Moldova poate 
veni cu o adresă pentru a atenționa Parlamentarii asupra acestei probleme, cum a făcut-o 
deja în unele cazuri. Acest lucru poate fi făcut de Curte și în cadrul raportului de activitate 
anual transmis în Parlament. Dat fiind importanța acestei probleme, și impactul ei asupra 
nivelului de viată a zeci de mii de cetățeni, cred că ar fi una dintre cele mai simbolice 
inițiative ale Curții la adresa societății civile. Care este părerea Dumneavoastră ? 
 
Decizia la care vă referiți a fost declarată inadmisibilă pentru că în sesizare se solicita, în 
realitate, efectuarea unui control de legalitate de către Curtea Constituțională. Totuși, 
Curtea Constituțională nu poate verifica conformitatea unor hotărâri de Guvern cu legile 
infra-constituționale. Curtea Constituțională poate verifica, eventual, conformitatea 
hotărârilor de Guvern cu Constituția. Controlul legalității hotărârilor de Guvern reprezintă 
o competență atribuită de Codul administrativ pentru instanțele de contencios 
administrativ. Înainte de a admite judecarea unei chestiuni pe fond, curțile constituționale 
își verifică competența. Dacă nu sunt competente să judece chestiunea, ele declară 
sesizările inadmisibile. Prin urmare, dată fiind lipsa unei temei care întrunește condițiile ce 
declanșează judecata Curții, decade inclusiv posibilitatea formulării unei adrese de către 
Curte pentru Parlament, sugerată de dumneavoastră.  
 
10/ În fine, vom vorbi și despre imaginea și acțiunile Curții Constituționale la nivel 
internațional. În 25 februarie curent, Curtea a preluat pentru prima dată președinția 
Conferinței Curților Constituționale Europene pentru un mandat de trei ani. După cum ați 
subliniat și Dumneavoastră, este un eveniment istoric pentru jurisdicția constituțională a 
Republicii Moldova. Care sunt proiectele pe care doriți sa le realizați, care sunt așteptările 
Dumneavoastră și care ar putea fi impactul asupra imaginii Curții Constituționale, atât la 
nivel național cât și internațional ? 
 
Vom depune, în calitatea noastră de deținători ai Conferinței, toate eforturile pentru a 
intensifica schimbul de idei și de experiență între curțile membre, în vederea atingerii unui 
nivel mai mare de protecție a drepturilor fundamentale. Schimbul de idei și de experiență 
ne modelează identitatea și sunt, uneori, un motiv pentru schimbarea jurisprudențială. Nu 
se poate afirma astăzi că curțile constituționale acționează într-un vid. Soluțiile colegilor 
noștri europeni ne sunt adesea surse de inspirație și puncte de sprijin pentru 
argumentarea unor hotărâri pe plan național. Fiecare problemă nouă de drept pe care o 
rezolvă curțile constituționale ocupă terenul rămas viran al dreptului constituțional. 
Fiecare criteriu de soluționare a acestei probleme dobândește, mai ales prin aculturația lui 
în jurisprudența altor curți europene, calitatea de standard al constituționalismului 
european.  
 
În Congresele pe care le vom organiza în viitor în cadrul Conferinței avem de gând să-i 
invităm pe președinții celor două Curți europene – Curtea de la Strasbourg și Curtea de la 
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Luxembourg -, a căror prezență ne va onora, precum și profesori recunoscuți de drept 
constituțional, pentru a cultiva legăturile dintre judecători și universitari și pentru a 
beneficia de opinii emise dintr-un alt punct de vedere decât cel judiciar. Fără îndoială, 
alegerea unor teme comune de discuție și de analiză ne va fi utilă mai ales nouă, 
judecătorilor constituționali, în activitatea jurisdicțională. 
 
Preluarea președinției Conferinței de către Curtea noastră reprezintă un act de o mare 
responsabilitate. Așa cum spune o expresie franceză, „noblețea obligă”. Timp de trei ani, 
instituția noastră se va afla în vizorul instituțiilor care protejează democrația, statul de 
drept și drepturile omului în Europa și care stabilesc tendințele în materie de drept 
constituțional european. Impactul asupra imaginii Curții Constituționale va fi, așadar, unul 
deosebit. 
 
Va mulțumesc. 
Și eu vă mulțumesc pentru întrebări! 
 
 
 


