LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1) litera g), textul „ , sesizate de Curtea Supremă
de Justiție” se exclude.
2. Articolul 25:
litera d) va avea următorul cuprins:
„d) judecătorii/completurile de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție,
al curților de apel și al judecătoriilor;”.
articolul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
„d1) Consiliul Superior al Magistraturii;”.
Art. II. – Codul jurisdicției constituționale nr. 502/1995 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1) litera g), textul „ , sesizate de Curtea Supremă
de Justiție” se exclude.
2. Articolul 38 alineatul (1):
litera d) va avea următorul cuprins:
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„d) judecătorii/completurile de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție,
al curților de apel și al judecătoriilor;”.
alineatul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
„d1) Consiliul Superior al Magistraturii;”.
Art. III. – Legea nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 64),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) sesizează Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra
constituționalității actelor juridice;”.
2. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) sesizează Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra
constituționalității actelor juridice;”.
Art. IV. – Articolul 4 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior
al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,
nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (51) cu
următorul cuprins:
„(51) În calitate de organ de autoadministrare judecătorească și de garant al
independenței autorității judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii poate
sesiza Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra constituționalității actelor
normative care vizează sistemul judecătoresc.”
Art. V. – Articolul 7 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,
nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul existenței incertitudinii cu privire la constituționalitatea legilor
și a hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a
hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului, care urmează a fi aplicate în procesul
judecării cauzei, instanța de judecată, din oficiu sau la cererea unui participant
la proces, sesizează Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra
constituționalității acestora.”
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articolul se completează cu alineatele (31), (32) și (33) cu următorul cuprins:
„(31) La ridicarea excepției de neconstituționalitate și la sesizarea Curții
Constituționale, instanța de judecată nu este în drept să se pronunțe asupra
temeiniciei sesizării sau asupra conformității normelor contestate cu prevederile
Constituției, limitându-se la verificarea întrunirii următoarelor condiții:
a) obiectul excepției intră în categoria actelor prevăzute la art. 135 alin. (1)
lit. a) din Constituție;
b) excepția este ridicată de către una dintre părţi sau de reprezentantul acesteia
ori de către instanța de judecată din oficiu;
c) prevederile contestate urmează a fi aplicate în procesul judecării cauzei;
d) nu există o hotărâre anterioară a Curții Constituționale având ca obiect
prevederile contestate.
(32) Ridicarea excepției de neconstituționalitate se dispune prin încheiere care
nu se supune niciunei căi de atac și care nu afectează examinarea în continuare a
cauzei, însă, până la pronunțarea Curții Constituționale asupra excepției de
neconstituționalitate, dezbaterile judiciare se suspendă.
(33) Dacă nu sunt întrunite cumulativ condițiile indicate la alin. (31), instanța
de judecată refuză, prin încheiere, ridicarea excepției de neconstituționalitate.
Încheierea instanței de judecată este definitivă, însă argumentele privind dezacordul
cu aceasta pot fi invocate în apel sau, după caz, în recurs împotriva hotărârii în fond.”
Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 3 luni de
la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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