
OPINIE SEPARATĂ 

expusă în temeiul articolului 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 

articolului 67 din Codul jurisdicției constituționale 

Prin Hotărârea nr. 4 din 21 ianuarie 2021 Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea 

nr.234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Astfel, Curtea, examinând sesizările depuse prin prisma prevederilor articolului 13 al 

Constituției Republicii Moldova, a concluzionat că legiuitorul, prin Legea contestată, în 

special prin articolul 2, a conferit limbii ruse un statut neprevăzut de Constituție de „limbă de 

comunicare interetnică” similar cu cel al limbii de stat, ba chiar un statut mai preferențial în 

raport cu alte limbi ale minorităților etnice din Republica Moldova. Or, în aprecierea 

colegilor, Legea contestată în ansamblu contravine articolului 13 al Legii Supreme. 

Curtea a mai reținut că, în vederea asigurării aplicării prevederilor Legi contestate, 

autoritățile publice de toate nivelele urmează să aloce mijloace financiare suplimentare care 

în prezent nu pot fi estimate. În acest context, lipsa Avizului Guvernului constituie încălcare 

a procedurilor constituționale, în condițiile articolul 131 alin. (4) și (6). 

Astfel, fiind de acord parțial, din punct de vedere al procedurii, cu concluzia din urmă, totuși nu pot 

să susțin aprecierile și concluziile Curții expuse sumar, din următoarele considerente: 

 

În primul rând, colegii au analizat și au constatat contradicția cu spiritul Constituției doar a 

articolul 2 din Legea contestată, care conține 23 de articole. Or, în pofida acestui fapt Legea nr. 

234/2020 a fost declarată neconstituțională integral. Astfel, se consideră neconstituțional, de 

exemplu, Capitolul I „Dispoziții generale” în care sunt prevăzute prevederile de bază care rezultă 

din angajamentele internaționale ale Republicii Moldova în materie. Sub viciu de 

neconstituționalitate a căzut, de exemplu, și alin. (3) din articolul 1 – „Studierea și cunoașterea limbii 

de stat a Republicii Moldova cel puțin la nivel de comunicare sunt obligații morale ale tuturor 

cetățenilor țării”. 

 

În al doilea rând, este eminamente rezonabil să apreciem că o bună parte a prevederilor Legii nr. 

3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS 

Moldovenești (constatată desuetă prin Hotărârea Curții Constituționale nr.17 din 4 iunie 2018), pe 

parcursul anilor a fost preluată și încorporată în diverse legi ulterioare, care sunt în vigoare și produc 

efecte juridice corespunzătoare. Or, observăm că majoritatea acestor norme, prin esența lor, se 

regăsesc și în Legea contestată, și anume: 

 

- Articolul 6  – „în  relațiile cu autoritățile publice, cu administrația publică, cu 

instituțiile publice, precum și cu întreprinderile și organizațiile situate pe teritoriul Republicii 

Moldova, limba de comunicare verbală și scrisă este, la alegerea cetățeanului, limba de stat 

sau limba de comunicare interetnică [...]”; 

- Articolul 7 alin. (1) – „activitățile de secretariat în organele puterii de stat și în 

administrația publică se efectuează în limba de stat, iar la solicitare, se asigură traducerea în 

limba rusă.”; 
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- Articolul 8 – „Actele oficiale ale organelor puterii de stat și în administrația publică 

se întocmesc și se adoptă în limba de stat, urmând să fie traduse în limba rusă.”; 

- Articolul 9 alin. (1) și (2) – „Organele puterii de stat, administrația publică, 

instituțiile publice, întreprinderile primesc și examinează cererile scrise sau verbale depuse 

de cetățeni în limba de stat sau în limba rusă.” 

„Formularele și textele administrative de uz curent se eliberează în limba de stat și, la 

solicitarea cetățeanului, în limba rusă [...]”; 

- Articolul 10 – care reglementează limba de procedură în cauzele penale, civile, 

contravenționale; 

- Articolul 13 – „Denumirile autorităților administrației publice, instituțiilor publice, 

departamentelor, întreprinderilor, organizațiilor, precum și ale subdiviziunilor structurale ale 

acestora se redactează în limba de stat, cu traducere în limba rusă [...]”; 

- Articolul 16 – „Înscrisurile de pe plăcile cu denumirile organelor puterii de stat, 

administrației publice și organizațiilor obștești, ale întreprinderilor, instituțiilor și 

organizațiilor se execută în limba de stat și în limba rusă [...]”;  

 

În contextul enunțat, atrag atenția asupra faptului că anterior Curtea Constituțională a recunoscut 

constituționale dispozițiile unor articole din Legea  nr. 382 din 19 iulie 2001 cu privire la dreptul 

persoanelor aparținând minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (vezi 

Hotărârea Curții Constituționale nr.28 din 30 mai 2002). Or, aceste prevederi sunt similare cu textele 

din articolele 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 din Legea contestată. 

În ceea ce privește pretinsa neconstituționalitate a art.10 din Legea contestată, în opinia mea 

conținutul acestui articol rezultă și corespunde art.118 din Constituție și se încadrează în logica 

juridică a prevederilor corespunzătoare din legislația procesuală penală și civilă. 

În al treilea rând, menționez că Înalta Curte, prin Hotărârea nr. 17 din 4 iunie 2018 (vezi supra), a 

statuat că: 

„34. Caracterul tranzitoriu al acestei Legi, valabil doar pentru epoca în care a fost 

adoptată, este demonstrat și de numeroase legi ulterioare care au preluat prevederi din aceasta. 

Legea nr. 382 din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților 

naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor conține anumite garanții referitoare la limbile 

minorităților. Alte două legi - Legea nr. 344 din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic 

special al Găgăuziei și Legea nr. 173 din 22 iulie 2005 cu privire la prevederile de bază ale 

statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului - dezvoltă prevederi ale Legii 

contestate. De asemenea, Legea nr. 1227 din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate, Legea nr. 

220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali, Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător și Legea nr. 125 din 11 mai 2007 privind libertatea de 

conștiință, de gândire și de religie dezvoltă sau chiar modifică radical prevederi conținute de 

Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovenești. Legislația procesuală civilă și penală schimbă optica prevederilor Legii cu 

privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovenești cu referire la limba în care se formulează cererile și în care se desfășoară 

procedurile judiciare în Republica Moldova. 

[…] 

§36. Examinând sesizarea, Curtea a observat invocarea articolelor 13 și 16 din 

Constituție în sprijinul criticii de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 173 din 

6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale, din Legea nr. 
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382 din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și 

la statutul juridic al organizațiilor lor și din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 

nr. 797 din 2 aprilie 1996. Aceste prevederi se referă, în general, la traducerea actelor 

normative adoptate sau emise de către unele autorități centrale ale Republicii Moldova în 

limba rusă și în alte limbi, la garantarea de către stat a dreptului la educație în limba rusă și în 

alte limbi ale minorităților din Republica Moldova, la publicarea actelor normative, a 

comunicărilor oficiale și a altor informații de importanță națională în limba rusă și la afișarea 

denumirilor instituțiilor și a localurilor publice în limba rusă. 

[…] 

§38. Curtea a reținut că caracterul oficial al limbii române în Republica Moldova nu 

exclude traducerea actelor normative adoptate sau emise de către unele autorități 

centrale ale Republicii Moldova în alte limbi, garantarea de către stat a dreptului la educație 

în limba rusă, publicarea actelor normative, a comunicărilor oficiale și a altor informații de 

importanță națională în limba rusă și afișarea denumirilor instituțiilor și a localurilor publice 

în limba rusă. Textele de lege contestate din acest punct de vedere nu prevăd publicarea 

actelor normative, desfășurarea procesului de învățământ sau afișarea denumirilor 

instituțiilor și a localurilor publice exclusiv în limba rusă, ci, în primul rând, în limba 

română, limba rusă constituind o opțiune subsecventă. 

§41. Din dispozițiile legale contestate în acest sens, Curtea nu a dedus cum ar fi 

afectat caracterul oficial al limbii române în Republica Moldova. Curtea a menționat că 

dacă ar accepta această critică a autorilor sesizării ar comite o eroare logică formală. 

Concluzia încălcării articolului 13 din Constituție prin utilizarea adiacentă a limbii ruse 

în anumite sfere sociale nu decurge din premisa că limba română este limba oficială a 

statului Republica Moldova. Prin urmare, Curtea a reținut că, atât timp cât există 

condiția prioritară a publicării actelor normative, a desfășurării procesului de 

învățământ, a comunicării de informații oficiale sau de importanță națională, a afișării 

denumirilor instituțiilor și a localurilor publice în limba română, articolul 13 din 

Constituție nu devine incident. 

[…] 

§43. Cu privire la incidența articolului 16 din Constituție, care garantează 

egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, Curtea a subliniat importanța 

respectării de către statul Republica Moldova a prevederilor convențiilor internaționale 

privind protecția minorităților naționale. 

§44. Deși Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare nu garantează un drept 

general pentru vorbitorii de limbi regionale sau minoritare de a comunica, în relația lor cu 

autoritățile publice, în limba lor, aceasta le cere statelor, la articolul 10, să adopte o 

atitudine pozitivă privind utilizarea unei limbi regionale sau minoritare în contactele cu 

administrația și serviciile publice, atunci când este posibil, fără să existe constrângeri 

excesive din partea autorităților publice. 

§45. Problema unei presupuse discriminări a minorităților de alte limbi decât limba 

rusă nu conduce, în mod logic, la eliminarea limbii ruse din prevederile legale contestate. 

Curtea a subliniat acest fapt inclusiv prin prisma dispozițiilor Cartei de la Paris pentru o nouă 

Europă, ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 1990 din 21 noiembrie 1990, 

care prevăd că trebuie încurajată preţioasa contribuţie a minorităţilor naţionale la viaţa 

societăţilor noastre și că trebuie îmbunătățită în continuare situaţia acestora. Prin semnarea 

acestei Carte, Republica Moldova și-a exprimat profunda convingere că pacea, dreptatea, 

stabilitatea şi democraţia reclamă protejarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi 
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religioase a minorităţilor naţionale şi crearea condiţiilor pentru promovarea acestei identităţi. 

Republica Moldova s-a obligat să soluționeze problemele referitoare la minoritățile 

naţionale în mod satisfăcător numai într-un cadru politic democratic. 

[…] 

§47. Stabilind inadmisibilitatea acestui capăt de sesizare, Curtea a avut în vedere 

prevederile acestor tratate internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, care instituie 

standardele minime în materie de drepturi ale minorităților lingvistice. Ea a accentuat 

importanța discutării problemelor din această sferă în forul legislativ. 

§48. Curtea a menționat că nu poate permite ca mecanismul constituțional de protecție 

a drepturilor fundamentale să le acorde oponenților parlamentari dezamăgiți de o anumită 

politică statală – conformă cu standardele internaționale în materie – obținerea unei victorii la 

Curtea Constituțională, victorie pe care nu au putut-o obține în forul electiv și democratic al 

țării lor, acolo unde prevăd convențiile internaționale că trebuie dezbătută problema 

minorităților naționale. 

[…] 

§54. De asemenea, pe data de 1 iunie 2018, Curtea Constituțională a primit o opinie 

amicus curiae din partea Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile 

Omului din Republica Moldova cu privire la problemele ridicate în sesizare. Curtea 

încurajează și apreciază trimiterea unor astfel de opinii de către organizațiile 

neguvernamentale din Republica Moldova, în cauze care suscită un interes public deosebit. 

§55. În opinia sa amicus curiae, Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului din Republica Moldova a făcut trimitere la contextul istoric care a făcut 

ca cetățenii Republicii Moldova care aparțin de cele mai numeroase patru minorități – 

bulgară, găgăuză, rusă și ucraineană – să utilizeze limba rusă pentru comunicarea cu 

majoritatea de limbă română. Pentru că situația demografică nu s-a schimbat, cel puțin 

din perspectiva multietnicismului, este neclar, pentru Oficiul Organizației Națiunilor Unite 

pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, de ce se dorește înlăturarea statutului 

limbii ruse din prevederile legale relevante contestate. Statutul curent al limbii ruse 

constituie o problemă de asigurare a egalității și a nediscriminării. El nu conduce la 

tratamentul diferențiat nejustificat al altor limbi ale minorităților etnice, pentru că 

limba rusă este vorbită de cetățenii Republicii Moldova care aparțin de mai multe etnii, 

în comparație cu limbile altor minorități etnice. 

[…]” 

 

Consider că concluziile și argumentele conținute în ambele Hotărârii ale Curții 

Constituționale (HCC nr. 28 din 30 mai 2002 și HCC nr. 17 din 4 iunie 2018) sunt valabile și 

relevante pentru această cauză. 

Finalmente, nu pot să nu observ și o abordare metodologică pusă la baza examinării Legii contestate. 

În special, analizând datele Recensământului din 2014, s-a constatat că din 2723315 de cetățeni, 

1544726 au declarat că limba lor maternă este limba moldovenească și 639339 – română. Pornind 

de la premisa că glotonimul „român” include termenul „moldovenesc”, s-a concluzionat că în 

Republica Moldova limba română este limba maternă a 2184065 de cetățeni. (?) 

Consider că această deducție denaturează, de fapt, perceperea oamenilor în materie dar și nu aduce 

o valoare relevantă pentru justificarea deciziei finale în cauza dată. 

 

21 ianuarie 2021            Vladimir Țurcan 

Judecător al Curții  Constituționale 


