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  Parlamentul Republicii Moldova 

 

ADRESĂ 

 

La 13 decembrie 2016 Curtea Constituţională a adoptat Hotărârea nr. 34 privind 

confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii 

Moldova. 

 

Examinând materialele cauzei, Curtea a constatat implicarea agresivă în cadrul 

alegerilor prezidențiale a reprezentanților Mitropoliei Moldovei, care au utilizat un 

limbaj extremist, xenofob, homofob și sexist în adresa unui concurent electoral, fapt 

confirmat și de rapoartele observatorilor naționali și internaționali. Curtea a reținut că 

un asemenea comportament este contrar prevederilor Constituției. 

 

Curtea a subliniat că, potrivit art. 31 alin. (4) din Constituție, cultele religioase sunt 

autonome și separate de stat. În jurisprudența sa, Curtea a menţionat că păstrarea 

atitudinii neutre faţă de religie a fost instituită ca principiu de la fondarea statului 

Republica Moldova.  

 

Curtea a reținut că potrivit art. 15 alin. (2) din Legea nr. 125 din 11 mai 2007 privind 

libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie: „Cultele religioase şi părţile lor 

componente se vor abţine de la exprimarea sau manifestarea publică a preferinţelor 

lor politice sau favorizarea vreunui partid politic ori a vreunei organizaţii social-

politice.” 

 

De asemenea, art.38 alin. (3) din Codul electoral interzice finanţarea ori susţinerea 

materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a activităţii partidelor politice, a 

campaniilor electorale/ concurenţilor electorali de către organizațiile religioase. 

 

În acest context, Curtea a reținut că efectuarea agitaţiei electorale şi/sau susţinerea 

financiară sau materială a concurenţilor electorali, desfăşurarea de acţiuni prin care se 

încalcă Constituţia Republicii Moldova constituie temeiuri pentru suspendarea 

activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente. Activitatea cultelor religioase 

şi a părţilor lor componente poate fi suspendată pe cale judiciară, pe o perioadă de până 
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la un an. În cazul în care cultele religioase sau părţile lor componente desfăşoară 

acţiuni grave, activitatea acestora poate fi încetată pe cale judiciară. Ministerul Justiţiei 

are dreptul de a acţiona în instanţa de judecată cultele religioase sau părţile lor 

componente înregistrate pentru suspendarea sau încetarea activităţii acestora dacă 

prezintă dovezi concludente privind existenţa unuia dintre temeiurile prevăzute de lege. 

Curtea a constatat că toate autorităţile statului responsabile de procesul electoral şi 

activitatea cultelor religioase nu şi-au onorat obligaţia pozitivă de a împiedica şi 

sancţiona implicarea cultelor religioase în procesul electoral. 

 

Astfel, ţinând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr.34 din 13 decembrie 2016, 

Curtea subliniază necesitatea reglementării exprese de către Parlament a unor 

mecanisme sancționatorii prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice 

tentativă de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale. 

 

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

Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie 

comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege. 

 

 

 

 

 

 Preşedinte                       Alexandru TĂNASE 
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