
 

 

Republica Moldova 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

 

DISPOZIȚIE 

nr. 113 din 10 noiembrie 2022 

cu privire la sesizarea nr. 180h/2022 

referitoare la verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor” 

 

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională 

pe 10 noiembrie 2022 de Guvern în baza articolelor 135 alin. (1) lit. h) din 

Constituţie, 25 lit. b) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 

alin. (2) lit. d) din Codul jurisdicției constituţionale. 

2. Guvernul îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Partidului 

Politic „Șor” din perspectiva articolului 41 alin. (4) din Constituție. 

3. Examinând respectarea, în prezenta cauză, a condițiilor de formă a 

unei sesizări, la etapa primirii acesteia, stabilite de articolul 39 din Codul 

jurisdicției constituționale, Președintele constată că sesizarea a fost depusă 

ca urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 764 din 9 noiembrie 2022. 

Condițiile intrării în vigoare a Hotărârilor Guvernului sunt stabilite de 

articolul 102 alin. (4) din Constituție. Acest articol prevede că „Hotărârile 

şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se 

contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se 

publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage 

inexistența hotărârii sau ordonanţei”. 

4. În această cauză, la etapa primirii sesizării, Președintele observă că 

Hotărârea Guvernului nr. 764 din 9 noiembrie 2022 prin care a fost 

aprobată sesizarea Curții Constituționale în vederea verificării 

constituționalității Partidului Politic „Șor” nu a fost publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. Având în vedere că nepublicarea hotărârii 

în discuție atrage inexistența sa, Președintele conchide că sesizarea nu 

îndeplinește condițiile de formă stabilite de articolul 39 alin. (2) lit. f) din 

Codul jurisdicției constituționale. 
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Din aceste motive, în baza articolelor 39 alin. (2) lit. f) și 40 alin. (3) 

din Codul jurisdicției constituționale, Președintele 

 

DISPUNE 

 

Să se restituie sesizarea referitoare la verificarea constituționalității 

Partidului Politic „Șor”, depusă de Guvern, în vederea lichidării 

neajunsurilor. 

 

Președinte                Domnica MANOLE 
 

 

 

 

 

Chișinău, 10 noiembrie 2022 

Dispoziția nr. 113 

Dosarul nr. 180h/2022 

 

 

 


