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DECIZIE 

DE SUSPENDARE 

a acţiunii Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 septembrie 2013  
pentru aprobarea Raportului privind derularea 
şi rezultatele concursului închis de selectare a  

concesionarului activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău” 
 

 
Curtea Constituţională, statuând în componenţa:  

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 
Dl Aurel BĂIEŞU, 
Dl Igor DOLEA, 
Dl Tudor PANŢÎRU, 
Dl Victor POPA,  
Dl Petru RAILEAN, judecători, 
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,  
 
Având în vedere sesizarea depusă la 9 septembrie 2013,  
înregistrată la aceeaşi dată şi declarată admisibilă la 10 septembrie 2013, 
 
Având în vedere că, în desconsiderarea Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.11 din 10 septembrie 2013 de suspendare a acţiunii Hotărârii 
Guvernului nr.321 din 30 mai 2013 cu privire la  aprobarea 
concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a 
condiţiilor concesionării acestora, Guvernul a adoptat la 12 septembrie 
2013 Hotărârea nr. 715 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi 



 DECIZIE PRIVIND SUSPENDAREA ACŢIUNII  2 
HG REFERITOARE LA APROBAREA REZULTATELOR CONCURSULUI PENTRU 

CONCESIONAREA AEROPORTULUI CHIŞINĂU 
 

 

rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS. 
„Aeroportul Internaţional Chişinău”, 
 
Deliberând la 19 septembrie 2013 în şedinţă închisă,  
 
În vederea evitării prejudiciilor şi consecinţelor negative iminente pentru 
securitatea economică sau financiară a statului, 
Fără a prejudicia fondul cauzei, 

În temeiul articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 251 alin. (1) şi 
(2) pct. 1) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 6, 71 alin. 
(1) şi (2) pct. 1) lit. g), 61 şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea 
Constituţională 

 
DECIDE: 

 
1. Se suspendă acţiunea Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 septembrie 
2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele 
concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS. 
„Aeroportul Internaţional Chişinău”, până la soluţionarea în fond a 
cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărâri definitive. 
 
2. Se interzice efectuarea oricăror acţiuni pentru punerea în aplicare a 
Hotărârii Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 cu privire la  aprobarea 
concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a 
condiţiilor concesionării acestora şi a Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 
septembrie 2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi 
rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS. 
„Aeroportul Internaţional Chişinău”. 
 
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 

 
Preşedinte     Alexandru TĂNASE 

 
 
 
 
 
 
Chişinău, 19 septembrie 2013 
DCC nr. 12 
Dosarul nr. 39a/2013 
 


