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Parlamentul Republicii Moldova
ADRESA nr.2
La 17 octombrie 2017 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 28 pentru interpretarea
prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din
Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte).
În hotărârea menționată, Curtea a statuat că, în sensul articolului 91 din Constituţie, refuzul
Președintelui de a-și executa obligațiile constituționale constituie imposibilitate temporară de
a-și exercita atribuția (atribuţiile) în cauză şi justifică instituirea interimatului funcției, care
se asigură, în ordine, de Preşedintele Parlamentului sau de Primul-ministru, pentru
exercitarea acestei (acestor) obligații constituționale a Președintelui.
Instituirea interimatului funcției, cauzat de refuzul deliberat de a executa o obligație
constituțională, și circumstanţele care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte urmează a fi
constatate în fiecare caz în parte de către Curtea Constituțională, în conformitate cu competența
atribuită acesteia prin articolul 135 alin. (1) lit. f) din Constituție, la sesizarea subiecţilor
prevăzuţi de articolul 38 alin. (1) şi (2) lit. c) din Codul jurisdicţiei constituţionale, în funcţie de
domeniul lor de competenţă.
În același timp, Curtea constată că, în timp ce reprezentanții puterii executive și legislative sunt
subiecți cu drept de sesizare, Consiliul Superior al Magistraturii nu dispune de acest drept, deși
este autoritatea de autoadministrare judecătorească și de garant al independenţei puterii
judecătorești.
Pentru aceste motive, Curtea consideră necesar ca Parlamentul să completeze Legea cu privire la
Curtea Constituțională în vederea atribuirii Consiliului Superior al Magistraturii a dreptului de
sesizare a Curții Constituționale.
În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă și să-i fie comunicate rezultatele
examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.
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