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Stimatc domnulc Presedinte,

Judecàtoria Chiçinâu (sediul Buiucani), Va expediazà Va expediazâ pentru soJutionarc
exceptia de neconstitutionalitate ridicatâ de avocatul Domenti Marin, care actioneazâ în
interesele inculpatului Popa Serghei Vasile învinuit în comiterea infractiunii prevâzutâ de
art.327 alin.(2) lit.c) si art.3521 Cod Penal, în vederea realizàrii controlului de constitutionalitate
a prevederilor art.327 alin.(2) lit.c) Cod Penal al Republicii Moldova.

Anexâ:
copia încheierii judecâtoresti din 15.12.2018;
cererea de ridicare a excepfiei de neconstitutionalitate;
sesizarea avocalului Domenti Marin;

copia rechizitohului.

Cu respect,

Judccâtorul
Judecâtoriei Chiçinàu Vasilisa Muntcan
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CURTEA CONSTITUTIONALÂ A REPUBLICII MOLDOVA

str. Alexandru Lâpuçneanu nr. 28,
Chiçinâu MD 2004,
Republica Moldova

SESIZARE
EXCEPTIA

NECONSTITUTIONALITATE
PRIVIND DE

prezentatà în conformitate eu articolul 135 alin. (1) lit. a) çi lit.g) din Constituée
privind conlrolul constitutionalitàtii prevederilor art. 327 alin. (2) lit. c) a Codului

penal al Republicii Moldova
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I -AUTORUL SESIZÂRII

1. Numc: DOMENTE 2. Prenumc: Marin

3. Funcfia: Avocat BAA „Avomie çi Partenerii”

4. Adresa: mun. Chiçinâu, bd. Çtefan cel Mare çi Sfant nr. 200, of. 225; MD-2004

5. Tel./fax: 022719043; Tel.mob.: 078010561; Email: domente.marin@gmail.com
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II -OBIECTUL SESIZÀRII

12. Prezenta sesizare are ca obiect - solicitarea de verificare a corespunderii constitutionalità{ii
sintagmei „soldate eu urmâri grave”, care se confine în dispozifia art.327 alin.(2) litc) Cod penal, deoarece
contravin flagrant prevederilor art.6 paragraful 1 §i art.7 paragraful 1 din Convenfia pentru apàrarea drepturilor
omului §i a libertâîilor fundamentale, precum §i a prevederilor art.l alin.(3), art.22 çi art.23 din Constitua
Republicii Moldova, potrivit càrora:

„Republica Moldova este un stat de drept, démocratie, în care demnitatea omului, drepturile §i
libertâlile lui, libéra dezvoltare a personalitâ[ii umane, dreptatea §i pluralismul politic reprezintâ valori
suprême §i sînt garantate ,n.

Nimeni nu va fi condamnât pentru acf iuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau
un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsâ mai asprâ decît cea care era aplicabilâ în
momentul comiterii actului delictuos”.

Statul asigurâ dreptul flecârui om de a-$i cunoaçte drepturile §i îndatoririle. în acest scop statut
publicâ §iface accesibile toate legile §i alte acte normative”. . ; . .. ...

. i i
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III -CIRCUMSTANTELE LITIGIULUI EXAMINAT DE CÂTRE INSTANTA DE JUDECATÀ

13. La data de 30 iulie 2018 lui Popa Serghei i-a fost înaintatà învinuirea în cauza 2013970151, privind
comiterea infracjiunilor prevâzute de art. 327 alin. (2) lit. c) çi 352/1 Cod penal al Republicii Moldova.

Astfel Popa Serghei este învinuit de faptul cà fiind director -interimar a IMSP „Spitalul Clinic
Republican”, folosindu-se de situajia de serviciu îninteres material çi în alte interese personale, în perioada mai
2011-septembrie 2014 a realizat un venit necuvenit în sumâ de 256496 euro.

Conform prevederilor art. 327 alin. (2) lit. c) a Codului Penal al Republicii Moldova „Folosirea
intenjionatà de câtre o persoanâ publicâ a situajiei de serviciu, dacâ aceasta a cauzat daune în proporfii
considerabile intereselor publiée sau drepturilor çi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau
juridice, [...] c) soldatà cu urmàri grave”.

Obiectul juridic spécial al infracfiunii prevâzute la alin.(l ) art.327 CP RM îl formeazâ rela{iile sociale
eu privire la buna desfëçurare a actività{ii de serviciu în sfera publicâ, care presupune îndeplinirea de câtre o
persoanâ publicâ a obliga^ülor de serviciu în mod corect, farà abuzuri, eu respectarea drepturilor çi intereselor
ocrotite de lege ale persoanelor fizice çi ale celor juridice.

Obiectul material al infractiunii specificate la alin.(l ) art.327 CP RM îl reprezintâ sau îl poate
reprezenta corpul persoanei ori bunurile mobile sau imobile.

Persoana fizicà sau juridicâ, ale càrei drepturi sau interese ocrotite de lege suferâ daune în propor^iiconsiderabile, este victima infracfiunii prevâzute la art.327 CP RM.
Infractiunea prevâzutâ art.327 CP RM este o infracjiune materialâ. Ea se considéra consumatà din

momentul producerii daunelor în proporfii considerabile intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau
juridice.

Conform alin.(2) art.126 CP RM, în cazul prejudicierii drepturilor çi intereselor ocrotite de lege,
caracterul considerabil al daunelor cauzate se stabileçte luîndu-se în considera{ie gradul lezàrii drepturilor çi
libertâîilor fundamentale ale omului.

Dacâ fapta de folosire a situaÇiei de serviciu nu implicà producerea daunelor drepturilor çi intereselor
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, nu este exclusà nici aplicarea râspunderii disciplinare.
Tipurile de abateri disciplinare sunt nominalizate în art.57 al Legii eu privire la func{ia publicâ çi statutul
funcjionarului public, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 04.07.2008.

în urma celor indicate este necesar de menjionat urmâtoarele:
1. Infrac{iunea prevâzutâ de art. 327 alin. (2) lit. c) a Codului Penal al Republicii Moldova, este o
infrac{iune matetialà, care nu poate fi incriminatâ cet. Popa Serghei, pornind de la faptul câ la
materialele dosarului lipseçte careva act constatator a cauzârii de „urmâri grave”
2. în cadrul dosarului nu a fost identificatà çi recunoscutâ, persoana fizicâ çi sau juridicâ eu statut de
victimâ sau partea-vâtâmatâ.
3. Infrac{iunea prevâzutâ de art. 327 alin. (2) lit. c) a Codului Penal al Republicii Moldova poate fi
sâvîtçitâ doar de câtre o persoanâ care reprezintâ o autoritate publicâ, IMSP „Spitalul Clinic
Republican” nu reprezintâ o autoritate publicâ, fiind o structurâ décentraiizatâ a Ministarului Sânâtà{ii,
creatà pentru satisfacerea necesità{ilor publiée.
4. Plus, nu sunt întrunite conduite de „folosire a situajiei de serviciu”, care prsupune folosirea
drepturilor çi atributiilor stipulate doar prin Lege çi nu careva alte acte normative.
5. în ceea ce {ine de specializarea cet. Serghei Popa, la materialele dosarului l îpsesc actele
confirmative a specilizârilor acestuia
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IV - EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNCÂLCÂRI ALE CONSTITUTIEI,PRECUM ÇI A ARGUMENTELOR ÎN SPRIJINUL ACESTOR AFIRMAJII

14. în drept, prezentul demers mi-1 bazez pe prevederile art.2, art.7, art.68 alin.(I) pct.7) Cod de
procedurâ penalà, art.l alin.(3), art.22, art.23 alin.(2) çi art.135 alin.(l) lit.a) din Constitufia Republicii
Moldova, invocînd în principal prevederile art.6 paragraful 1, art.7 paragraful 1 çi art.17 din Convenfiaeuropeanâ pentru apârarea drepturilor omului çi a libertàfilor fundamentale, norme de drept care indicâ
exprès faptul câ Legea trebuie sa fie clarâ, accesibilâ çi previzibilâ, care ar permite fiecârei persoane
sâ-çi cunoascâ drepturile çi obligafiile, precum çi consecinjele pe care le va suporta în cazuî încàlcârii
comise.

Conform prevederilor art. 327 alin. (2) lit. c) a Codului Penal al Republicii Moldova „Folosirea
intenfionatâ de câtre o persoanâ publicâ a situafiei de serviciu, dacà aceasta a cauzat daune în proporfii
considerabile intereselor publiée sau drepturilor çi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau
juridice, [...] c) soldatà eu urmâri grave”.

Dacà fapta de folosire a situafiei de serviciu nu implicâ producerea daunelor drepturilor çi intereselor
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, nu este exclusâ nici aplicarea ràspunderii disciplinare.
Tipurile de abateri disciplinare sunt nominalizate în art.57 al Legii eu privire la funefia publicà çi statutul
funefionarului public, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 04.07.2008.

Avînd în vedere faptul câ, Curtea Constitufionalâ s-a expus asupra excepfiei de neconstitufionalitate,
care a avut ca obiect verificarea corespunderii normelor Constitufiei a dispozifiei art.328 alin.(3) lit. d) Cod
penal, consider câ se impune supunerea controlului constitufionalitàfii inclusiv a sintagmei „soldate eu urmâri
grave”, care se confine la art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal, în redaefia actualâ nefiind posibilà stabilirea
întinderii urmârilor care urmeazà a fi sanefionatâ potrivit normei date. . fto ii

în legâturâ eu situafii similare, în Hotârîrea nr. 22 din 01.10.2018 Curtea Constitufionalà s-a expus în
rezultatul verificârii corespunderii normelor Constitufiei a prevederilor art.328 alin. (3) lit.d) Cod penal

Totodatâ Curtea a preluat rationamentul Curfii Europeane a Drepturilor Omului, care „a stabilit câ
articolul 7 din Convenfie trebuie sà fie interprétât çi aplicat astfel încât sâ se asigure o proteefie efectivâ
împotriva urmàririi penale, a condamnârii çi a sancfionàrii arbitrare a persoanei fRohlena v. Cehia, [MC], 27
ianuarie 2015, § 50; Vasiliauskas v. Lituania [MC], 20 octombrie 2015, § 153; Koprivnikar v. Slovenia, 24
ianuarie 2017, § 45). Aceastâ afirmafie este valabilâ çi în contextul articolului 22 din Constitufie.

La acest capitol instnafa de contencios constitufional în pet. 37 a réitérât, câ „în orice caz, instan]ele de
judecatâ nu sunt îndreptâfite sâ recurgâ la o interpretare extensivà defavorabilâ a legii penale sau la o aplicare
prin analogie. O asemenea abordare este interzisà de articolul 22 din Constitufie çi de articolul 7 din Convenfia
Europeanâ. în consecinfii, cerin[a interpretârii stricte a normei penale, ca çi interzicerea analogiei în aplicarea
legii penale urmàresc proteefia persoanei împotriva arbitrarului.

Este cert, câ agravanta data la fel nu este definitâ de norma data, cît çi a faptului nu exista niciun
text normativ care ar defini nofiunea de „urmâri grave”, utilizatâ în articolul contestât. De asemenea,
legea nu stabileçte niciun criteriu material care sâ cuantifice sravitatea urmârii vreiudiciabile. Astfel.
exista riscul ca gravitatea sâ fie apreciatâ în baza unor criterii arbitrare çi discrefionare de câtre cei
dotafi eu competen[a aplicârii legii penale.

Amintim, câ în spe|a verificârii constitufionalitâfii articolul 328 afin. (3) fit. d) din Codul penal,
Curtea a statuât, câ .deeislatorul nu a dé finit sau oferii vreun indiciu în cuvrinsul legii penale vrivind
semnificatia .. urmârilor erave ”,

Finalmente, instanja de drept constitufional a conchis, câ în lipsa unor repere fixe, inclusiv
normative, calificarea urmârilor prejudiciabile ale infracfiunii ca fiind „urmàri grave” se face la
discrefia celor care aplicà legea penalâ, justifiabilul aflându- se într-o stare de insecuritate juridicâ.

9.9 -, , .
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as.

V-CERINTELE AUTORULUI SESIZÀRII

15. Solicit Curfii Constitufionale a Republicii Moldova, admiterea prezentei sesizàri privindcontrolul constitufionalitàfii prevederilor art. 327 alin. (2) lit. c) a Codului penal al RepubliciiMoldova; verificarea corespunderii cerinfelor Constitufiei a sintagmei „so!date eu urmârigrave”, care se confine în dispozifia art.327 alin.(2) lit.c) Cod Penal al Republicii Moldova çideclararea neconstitufional al textului "soldate eu urmâri grave" de la art. 327 alin. (2) lit. c)a Codului penal al Republicii Moldova deoarece contravin flagrant prevederilor art.6paragraful 1, art.7 paragraful 1 çi art.17 din Convenfta pentru apârarea drepturilor omului çia libertâfilor fundamentale, precum çi a prevederilor art.I alin.(3), art.22 çi art.23 alin.(2) dinConstitufiei Republicii Moldova, potrivit cârora ..Republica Moldova este un stat de drept.démocratie. în care demnitatea omului. drepturile çi libertâtile lui, libéra dezvoltare a personalitâtiiumane, dreptatea si pluralismul politic reprezintâ valori suprême si sînt garantate”. ..Nimeni nu va ficondamnât pentru actiuni sau omisiuni care. în momentul comiterii. nu constituiau un act delictuos.De asemenea. nu se va aplica nici o pedeapsâ mai asprâ decît cea care era aplicabilâ în momentulcomiterii actului delictuos” çi, respectiv, ..Statul asigurâ dreptul fiecârui om de a- si cunoastedrepturile si îndatoririle. în acest scop statul publicà si face accesibile toate legile si alte actenormative”. !
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VI-DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA OB1ECTUL SESIZÂRII

16. Este important faptul câ situa{ie similarà a fost soluîionatà prin Hotàrîrea nr. 22 din 01.10.2018 CurteaConstîtulionalâ s-a expus în rezultatul verificârii corespunderii normelor Constituée!a prevederilor art.328 alin.(3) lit.d) Cod penal.
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VII - LISTA DOCUMENTELOR

17. La prezenta sesizare, urmeazâ a fi anexate de càtre instaura de judecatâ materialele cauzei penale, pentru
examinarea acesteia f î ind necesarâ analizarea circumstan{elor care au fost invocate pentru a putea incrimina
învinuitului sintagma „soldate eu urmâri grave”, care se conjin în dispozip'a art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal.
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VIII - DECLARATIA §1 SEMNATURA

18. Subsemnatul, marin Domente, declar pe onoare ca informajiile ce figureazâ în prezentul formular de sesizare
sunt exacte.

Locul: mun. Chiçinàu, bd. Stefan cel Mare §i Sfant 200, of. 225

Data: 10.12.2018

vl
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12-1 -63141-25092018
Dosarul nr.1-805/18

I N C H E 1 E R E

15 decembrie 201 8 municipiul Chiçinâu

Judecâtoria Chiçinàu (sediul Buiucani)
Instanfa compusâ din:
Preçcdintele çedinjei, judecâtorul
greficr
eu parliciparea:
procurorului
apârâtorului
inculpatului

Vasilisa Muntean
Rolari Irina

Botnaru Ruslan
Domenti Marin
Popa Serghei

examinând în çedinpt de judecatâ publicâ sesizarea apârâtorului, avocatului Domenti Marin
eu privire la ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate în cauza penalâ nr. 1 -805/18 privind
învinuirea lui Popa Serghei Vasile în comitcrea infraepunii prevâzute de art.327 alin.(2) lit .c) si
art.352' Cod Penal,-

C O N S T A T A:

La 25 septembrie 2018 în Judecâtoria Chiçinâu (sediul Buiucani) a parvenit cauza penalâ
privind învinuirea lui Popa Serghei Vasile în comilerea infraepunii prevâzute de art.327 alin .(2)
lit.c) si art.3521 Cod Penal.

în cadrai sedintei de judecatâ la 10.12.2018, avocatul Domenti Marin, care aeponeazâ în
apârarea drepturilor si intereselor inculpatului Popa Serghei Vasile, a înaintal cererc eu privire la
ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate a art.327 alin.(2) lit.c) Cod Penal, anexând si sesizarea
adresatà Curlii Constituponalc a RM.

In molivarea sesizàrii privind exceppa de neconstitutionalitate apârâtorul a indicat cà la
Judecâtoria Chiçinâu (sediul Buiucani) se alla pe roi cauza penalâ de învinuire a lui Popa Serghei
Vasile în comitcrea infraepunii prevâzute de art.327 alin.(2) lit.c) si art.3521 Cod Penal.

Menponeazâ câ obicctul juridic spécial al infraepunii prevâzute la alin.( l ) art.327 Cod Penal
al RM îl formeazâ relapile sociale eu privire la buna desfaçurare a activitapi de serviciu în sfera
publicâ, care presupune îndeplinirea de eâtre o persoanà publicâ a obligapilor de serviciu în mot!
corect, farâ abuzuri, eu respcctarea drepturilor çi intereselor ocrotitc de lege ale pcrsoanelor
fizice §i ale celor juridice.

Obiectul material al infraepunii specificate la alin.( l ) art.327 Cod Penal al RM îl reprezintâ
sau î l poatc reprezenta corpul persoanei ori bunurile mobile sau imobilc. Persoana fizicâ sau
juridicâ, ale cârei drepturi sau interese ocrotitc de lege suferâ claunc în proporpi considerabile,
este victima infraepunii prevâzute la art .327 Cod Penal al RM. Inlracpunea prevâzutà art.327
Cod Penal al RM este o inffaepune materialâ. La se considéra consumatâ din momentul
producerii daunelor în proporpi considerabile intereselor ocrotitc de lege ale pcrsoanelor fizice
sau juridice.

Confonn afin.(2) art.126 CP RM, în cazul prejudicierii drepturilor çi intereselor ocrotitc de
lege, caractcrul considerabil al daunelor cauzatc se stabileçte luându-se în considerape gradul
lezârii drepturilor p libertâplor fundamentale ale omului .

Daca fapla de folosire a situapei de serviciu nu implicâ producerea daunelor drepturilor p
intereselor ocrotitc de lege ale pcrsoanelor lî zice sau juridice, nu este exclusà nici aplicarea
râspunderii disciplinare. 'fipurile de abateri disciplinare sunt nominalizate în art.57 al Legii eu
privire la funcpa publicâ p statutul funeponarului public, adoptatc de Parlamentul Rcpublicii

/V

Moldova la 04.07.2008. In urma celor indicate este necesar de menponat urmâtoarele: 1.
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Infracfiunea prcvâzutâ de art.327 alin.(2) lit .c) a Codului Penal al Republicii Moldova, este o
infracfiune materialâ, care nu poate fi incriminais cet. Popa Serghci, pornind de la faptul câ la
materialele dosarului lipseçte careva act constatalor a cauzârii de "urmâri grave"; în cadrul
dosarului nu a fost identif ïcatâ çi recunoscutâ persoana fizicâ ç i sau juridica ou statut de victimà
sau parlea-vâ tâmatâ; infracfiunea prevâzutâ de art.327 alin.(2) lit.c) a Codului Penal al Republicii
Moldova poate fi sàvârsitâ doar de câtre o persoana care reprezintâ o autoritate publicâ, iar IMSP
"Spitalul Clinic Republican" nu reprezintâ o autoritate publicâ, fiind o structura décentraiizatâ a
Ministerului Sânâtâfii, creatâ pentru satisfaccrea necesitàfilor publiée; nu sunt întrunite condifiile
de "folosire a situajiei de serviciu", care presupune folosirea drepturilor ç i atribufiilor stipulate
doar prin lege ç i nu careva aile acte normative; în ceca ce fine de spécializarea cet. Serghei Popa,
la materialele dosarului lipsesc actele confirmative a spccializârilor accstuia.

/\

In conformitate eu prevederile Hotârârii Curfii Constitufionale nr.2 clin 09.02.2016 pentru
interpretarea articolului 135 alin.( l ) lit .a) ç i g) clin Constitufia Republicii Moldova (excepfia de
neconstitufionalitate) "1. în scnsul articolului 135 alineatul (1 ) lit .a) ç i g) coroborat eu articolele

' 20, 115, 1 16 ç i 134 clin Constitufie: în cazul cxislenjei incertitudinii privind constitufionalitatca
legilor, hotârârilor Parlamentului , decretelor Preçeclintelui Republicii Moldova, hotarârilor ç i
ordonanfelor Guvernului , ce urmeazâ a fi aplicale la solufionarea unci cauzc afiate pe rolul sau,
instarfia de judecatà este obligatâ sa sesizeze Curtea Constitufionalâ; excepfia de
neconstitufionalitate poate fi ridicatâ în fafii inslaifiei de judecatà de câtre oricare diritre pârfi sau
rcprezentantul acesteia, precum ç i de câtre instanja de judecatà clin oficiu". Conform aceleiasi
Hotârâri, judecâtorul ordinar nu se pronunfii asupra temeiniciei sesizârii sau asupra conformitâfii
eu Constitufia a normelor contestate, limitându-se exelusiv la verificarea întrunirii urmâtoarelor
condifii: 1 . obiectul excepfiei intràîn categoria actclor cuprinse la articolul 135 afin. ( 1) lit. a) din
Constitufie; 2. excepfia este ridicatâ de câtre una din pârfi sau rcprezentantul acesteia, sau inclicâ
câ este ridicatâ de câtre instaura de judecatà din oficiu; 3. prevederile contestate urmeazâ a lï
aplicate la solufionarea cauzei ; 4. nu exista o hotârâre anterioarâ a Curfii având ca obiect
prevederile contestate.

Astfiel, considerâ câ cererca data corespunde luturor condifiilor, faptul existenfei unei Decizii
anterioare nu împiedicâ ridicarea, pornind de rafionamentul câ fondu1 unei cauze se solutioneazâ
prin Hotârâre, iar Hotârârea Curfii Constitufionale nr.2 din 09.02.2016, inclicâ asupra anume a
existenjei unei Hotâ râri.

Mai mult ciecât atâ t, mentioneazâ câ î n baza de date sunt déjà înregistrate 3 sesizâri privind
controlul constitufionalitâfii art.327 afin.(2) lit .c) Cod Penal al Republicii Moldova: nr.189g din
03.12.2018; nr.183g din 28.1 1.2018 ç i nr.172g din 21.11.2018.

Prin urrnare, solicitâ avocatul Domenti Marin ridicarea excepfiei de neconstitufionalitate,
privind controlul constitufionalitâfii prevcdcrilor art.327 afin. (2) lit .c) a Codului Penal, ridicarea
dosarului de la examinare eu remiterea acesluia Curfii Constitufionale a Republicii Moldova .

Inculpatul Popa Serghei Vasile în çedinfit de judecatà a sustinut solicitarea avocalului
Domenti Marin, cerând ridicarea excepfiei de neconstitufionalitate invocate.

Procurorul Botnaru Ruslan a déclarai câ nu existâ ternei pentru respingerea cererii de
ridicare a excepfiei de neconstitufionalitate si considerâ câ poate fi admisâ.

Audiind opinia participantilor la procès, studiind sesizarea déposa, materialele cauzei î n
raport eu prevederile legale ce guverncazâ speja. instaura de judecatà considerâ ncccsar de a
admite cererea de ridicare a excepfiei de neconstitufionalitate ca fiind întemeiatâ, reieçind din
u rmà toa rc1c considcrente.

Conform dispozifiei art.7 afin.(3) din Codul de procédural penalâ, daeâ î n procesul judecàrii.

cauzei, instanta constata câ norma juridica ce urmeazâ a fi aplicatà contravine prcvederilor
Constitutiei si este expusâ într-un act juridic care poate fi supus controlului constitufionalitâfii,
judecarea cauzei se suspendà, se informeazâ Curtea Supremà de Justifie care, la rândul sau,
sesizeazâ Curtea Constitufionalâ .

Conform Hotâ rârii Curfii Constitufionale nr .2 din 09.02.2016 privind interpretarea
articolului 135 alin.( l ) lit .a) çi g) din Constitufia Republicii Moldova, excepfia de
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ncconstitufionalitate poale fi ridicatâ în fia(a inslan (ei de judecatâ de eâtre oricare dintre parti sau
reprezentantul acesteia, precum ç i de catre inslanja de judecatâ ciin oficiu .

Potrivit prevcderilor art.135 alin . ( l ) lit .g ) din Constitutie, art .4 alin .( l ) lit .g) din Legea eu
privire la Curtea Constitutionalà si art.(4 ) alin.( l ) lit.g) din Coclul jurisdictiei constitutionale,
rezolvarea exceptiilor de neconstilulionalitate a aclelor normative line de competenta Curtii
Constitutionale.

Prin Hotàrârea nr.2 din 09.02.2016 penlru interprctarea art .135 alin.( l ) lit .a) çi g) din
Constitufia Republicii Moldova, Curtea Constitutionalà a hotârâ t în sensul art .135 alin .( l ) lit .a) ç i
g) coroborat eu art.20, 115, 116 din Constituée:

1 . în cazul existenjei inccrtitudinii privind constitufionalitatea legilor, hotârârilor
Parlamentului, decretelor Preçedintelui Republicii Moldova, hotâ rârilor çi ordonanjelor
Guvernului, ce urmeazâ a fi aplicate la solufionarea unei cauze afiate pe rolul sâu, instan ta de
judecatâ este obligatâ sa sesizeze Curtea Constitutionalà;

2. exceptia de ncconstitufionalitate poatc fi ridicatâ în lata instante! de judecatâ de catre
oricare dintre parti sau de reprezentantul acestcia, precum ç i de catre instanfii de judecatâ din
oficiu;

3. sesizarea privind controlu! constitufionalitâfii unor norme ce urmeazâ a fi aplicate la
solutionarea unei cauze se prezintâ direct Curtii Constitutionale de eâtre judecâtorii/completele
de judecatâ din caclrul Curtii Suprême de Justifie, Curfilor de Apel ç i juclecâtoriilor, pe rolul
cârora se alla cauza:

4. judecâtorul ordinal- nu se pronuntâ asupra temeiniciei sesizârii sau conformitâfii eu
Constitutia a normelor contestate, limitându-se exelusiv la verificarea urmâtoarelor condifii :
obiectul exceptici intrâ în categoria actelor cuprinse la art .135 alin.( l ) lit .a) din Constitutie;
exceptia este ridicatâ de eâtre una din pârfi sau reprezentantul acesteia, sau indicâ câ este ridicatâ
de eâtre instanta de judecatâ din oficiu; prevederile contestate urmeazâ a fi aplicate la
solutionarea cauzei; nu existâ o hotârâre anterioarâ a Curtii având ca obiect prevederile
contestate.

Referitor la conditiile de admisibilitate ale sesizârii instanta de judecatâ remarcâ câ norma
procesual-penalâ si anume art.327 afin.(2) lit.c) Cod Penal vizatâîn sesizarea depusâ de avocatul
Domenti Marin în apâ rarea intereselor inculpatului Popa Serghci Vasile constituie obiect al
eontrolului de constitutionalilale, întrucâ t aceasta face parte din categoria actelor cuprinse la
art . 135 alin.( l ) lit .a) clin Constitutie, exceptia este ridicatâ de eâtre avocatul Domenti Marin, carc
actioneazâ în apârarea drepturilor si intereselor legale ale inculpatului Popa Serghei Vasile.

Totodatâ, s-a constatât câ nu existâ o hotâ râre anterioarâ a Curfii avâ nd ca obiect prevederile
contestate, or, din analiza jurisprudentei Curtii Constitutionale, instanta de judecatâ retine câ nu
existâ o hotâ râ re anterioarâ a Curtii având ca obiect prevederile contestate.

La spelà, instanta retine câ, careva lemeiuri penlru a respinge ccrerca de ridicare a exceptici
de constitutionalitate nu au fost constatate. sont întrunite conditiile stabilité de Curtea
Constitutionalà, prin Hotàrârea nr.2 din 09 februaric 2016, or argumentcle invocate de avocatul
Domenti Marin urmeazâ a fi examinale de Curtea Constitutionalà.

Potrivit art.7 afin.(3) CPP, daeâ în proccsul judecâ rii cauzei , instanfii constata câ norma
juridicà ce urmeazâ a fi aplicatâ contravinc prevcderilor Constitufiei çi este expusâ într-un act
juridic care poate fi supus eontrolului constitu\ ionalitâfii, judccarca cauzei se suspendà. se
informeazà Curtea Supremâ de Justifie carc, la rândul sâu, sesizeazâ Curtea Constitufionalà.

în legàturà eu aceasta solicitare, instanta remarcâ faptul câ suspendarca procesului constâ în
încetarea temporarà a actelor de procedurà de eâtre instanja de judecatâ din cauza unor
împrejurâri obiective, ce lac imposibilâ deslàçurarca mai départe a procesului ç i este imposibil de
déterminâ t câncl împrejurarea obicctivâ, în cazul cl a t Curtea Constitufionalà se va expunc, iar
proccsul va pulea fi reluat .

Instanfit de judecatâ considerâ câ î n spetâ, suspendarca proccsul penal este justificatâ si
ajunge la concluzia de a suspendà proccsul penal .



Totodatâ, instanta de judecatâ va remite în adresa Curjii Constitutionale încheicrea
judecâtoreascà, cererea de ridicare a exceptiei de neconstitutionalitate. sesizarea avocatului
Domenti Marin si copia reehizitoriului.

Z'In acest context, conducându-se de prcvcderile Hotàrâ rii Curtii Constitutionale nr.2 din
09.02.2016 privind interpretarea articolului 135 alin.( l ) lit.a) çi g) din Conslitnjia Republicii
Moldova, art.7, 342. 346 Cod de procédure pcnalâ , installa de judecatâ,-

1) I S V U N E :

Se admite cererea privind ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate depusâ de avocatul
Domenti Marin, care actioneazâ în interesele inculpatului Popa Serghei Vasile învinuit în
comiterea infractiunii prevâzutâ de art.327 alin.(2) lit .c) si art.3521 Cod Penal .

Se sesizeazâ Curtea Constitutionalà a Republicii Moldova în vcdcrea realizârii controlului
de constitutionalitate a prevederilor art.327 alin.(2) lit .c) Cod Penal al Republicii Moldova.

Se remite Curjii Constitutionale copia închcierii judecâtoresti, cererea de ridicare a exceptiei
de neconstitutionalitate, sesizarea avocatului Domenti Marin si copia reehizitoriului .

Se suspendâ examinarea cauzei penale de învinuire a cet.Popa Serghei Vasile în comiterea
infractiunii prevâzutâ de art.327 alin.(2) lit .c) si art.3521 Cod Penal, pînâ la solutionarea
exceptiei de neconstitutionalitate.

A

Incheierea este defmitivà.

Presed in t ele secî in ici,
1 T ? 7

judecâtorul Vasilisa Muntenu/semnatura/ —— /V .Muntean/Conform originalului

4




