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I - AUTORUL SESIZĂRII  

 

1. Alaiba 

2. Dumitru 

3. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

4. municipiul Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105 

5. Tel. +373 (068) 22-74-93 

 

 

II – OBIECTUL SESIZĂRII 

 

Obiectul prezentei sesizări îl constituie Hotărârea Parlamentului nr. 1 

din 07.02.2019 privind numirea în funcția de consilier pentru 

soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale 

pentru Soluționarea Contestațiilor. Această normă se referă la numirea 

domnului Anatolie ZAGORODNÎI în funcția de consilier pentru 

soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale 

pentru Soluționarea Contestațiilor, pe un termen de 7 ani. 

 

Nici Hotărârea Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 

271 din 15.12.2016, nici Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice nu prevede careva norme pentru ocuparea funcției de director 

general, acestea reglementează condițiile de eligibilitate pentru 

ocuparea funcției de consilier pentru soluționarea contestațiilor. 

Funcția de director general se exercită cumulativ cu funcția de 

consilier, astfel candidatul nu poate fi nu numit în funcția de director 

general fără să întrunească expres condițiile pentru funcția de consilier 

pentru soluționarea contestațiilor.  

Conform informației publice de pe pagina oficială a Parlamentului, prin 

Decizia Comisiei economie, buget și finanțe din 30.11.2018, a fost 

anunțat concursul deschis pentru selectarea candidaților la funcțiile de 

Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale 

pentru Soluționarea Contestațiilor și a fost aprobat Regulamentul 

privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului deschis 

pentru selectarea candidaţilor la funcţiile de Consilier pentru 

soluţionarea contestaţiilor al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea 

Contestaţiilor. Conform pc. 5 din Regulamentul menționat,  candidatul 

la funcţia de Consilier pentru soluţionarea contestaţiilor al Agenţiei 

Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, trebuie să corespundă 
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cumulativ cerinţelor stipulate expres atât în Legea nr. 131 din 

03.07.2015 privind Achizițiile Publice art. 81 alin. (5) lit. d), cât și în 

Hotărârea Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 

271 din 15.12.2016 pc. 14 lit. d), și anume: 

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) are capacitatea de exerciţiu deplină; 

c) deţine o diplomă de studii superioare; 

d) are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul 

juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel 

puţin 3 ani în domeniul achiziţiilor publice; 

e) posedă limba de stat; 

f) nu a fost privată, prin hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi; 

g) nu este membru al unui partid politic. 

 

Urmare a concursului, membrii Comisiei l-au identificat drept 

câștigător pe deputatul Anatolie Zagorodnîi și au propus candidatura 

dumnealui spre numire Plenului Parlamentului. 

 

Reieșind din normele invocate supra, rezultă că Anatolie 

ZAGORODNÎI a fost aprobat de Parlament pentru ocuparea funcției de 

consilier pentru soluţionarea contestaţiilor fără a îndeplini 

cerințele minime legale, în speță, fără a avea o vechime de 3 

ani în domeniul achizițiilor publice, cerință indispensabilă pentru 

exercitarea atribuțiilor de consilier. Domnul Anatolie Zagorodnîi a fost 

numit în funcție de plenul Parlamentului contrar legislației. Cum s-a 

menționat mai sus, funcția de director general se exercită cumulativ cu 

funcția de consilier, astfel Parlamentul nu putea numi în funcția de 

director general pe cineva care nu întrunește condițiile pentru funcția 

de consilier pentru soluționarea contestațiilor. 

 

În luna iunie-iulie 2019, Comisia economie, buget și finanțe a inițiat 

procedura administrativă și a cercetat din oficiu faptele, a studiat 

dosarul depus de către Anatolie ZAGORODNÎI pentru participarea la 

concurs, a examinat documentele atașate, inclusiv procesele verbale ale 

interviurilor, experiența sa de muncă, din care clar rezultă că acesta nu 

îndeplinește condițiile legale de numire în funcție, în special experiența 

în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, în dosar nu s-a regăsit 
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nici un document care să confirme experiența de 3 ani în domeniul 

achizițiilor publice, lucru care relevă, în opinia mea, faptul că 

Parlamentul l-a numit în funcție pe domnul Zagorodnîi cu încălcarea 

legislației. Domnul Anatolie Zagorodnîi a fost revocat de Parlament 

prin Hotărârea Parlamentului nr. 68 din 05.07.2019, însă a fost 

restabilit de instanța de judecată. În premieră pentru Republica 

Moldova, o Hotărâre a Parlamentului a fost anulată printr-o decizie de 

judecată. Nelegitimitatea și neconstituționalitatea Hotărârii 

Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019 privind numirea în funcție de 

consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al 

Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor a domnului 

Anatolie Zagorodnîi ar trebui să ducă la nulitatea absolută al acestui act 

juridic. 

 

Prin hotărârea Curții Constituționale nr. 126 din 28.11.2019, Curtea a 

conchis că Hotărârea Parlamentului ce reprezintă un act administrativ 

individual, nu se supune controlului de constituționalitate. Totodată 

Curtea a menționat că anterior a exercitat competența verificării 

constituționalității unor asemenea hotărâri ale Parlamentului cu 

caracter individual tocmai pentru că Legea contenciosului 

administrativ excludea orice remediu juridic de drept administrativ 

pentru funcționarii de rang infraconstituțional destituiți din funcția pe 

care o ocupau (HCC nr. 8 din 20 mai 2013, § 32; HCC nr. 3 din 20 

ianuarie 2015, §27). 

 

Prezenta sesizare nu pune în discuție legalitatea Hotărârii 

Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019, adică corespunderea ei cu legile 

ordinare și organice, ci prezenta sesizare solicită Curții să verifice 

corespunderea Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019 cu o serie 

de articole din Constituția Republicii Moldova.   

 

La fel, consider că o Hotărâre a Parlamentului prin care este numită o 

persoană în funcție de demnitate publică, trebuie tratată diferit de alte 

acte administrative de numire în funcție emise de autoritățile publice 

locale și centrale. Hotărârea Parlamentului, chiar dacă ține de numirea 

individuală a unei persoane în funcție de demnitate publică, este în 

primul rând lege, exprimând direct voința poporului, astfel poate și 

trebuie supusă controlului de constituționalitate.  

 

Aplicarea noului Cod administrativ rationae temporis 
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La 7 februarie 2019 Parlamentul a adoptat Hotărârea Parlamentului nr. 

1 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea 

contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru 

Soluționarea Contestațiilor. La 8 februarie 2019, dacă subsemnatul, 

Dumitru Alaiba, eram deputat al Parlamentului, pe baza jurisprudenței 

de la acea epocă a Curții, aș fi putut contesta Hotărârea Parlamentului 

nr. 1 din 07.02.2019, adică aveam un drept dobândit de a urma o 

anumită procedură pentru a se verifica anume conformitatea cu 

Constituția.  La acel moment Codul administrativ nu era în vigoare.   

La 1 aprilie 2019 într-adevăr a intrat în vigoare Codul administrativ, 

care a prevăzut un remediu juridic, care poate fi promovat în instanțele 

judecătorești, față de hotărârile parlamentului de numire (hotărârea 

Curții Constituționale nr. 126 din 28.11.2019).   

Însă principiul neretroactivității din Constituție și lipsa unei norme 

exprese de retroactivitate în Codul administrativ duc la concluzia că, 

eu, ca deputat, am conservat dreptul de a supune Hotărârea 

Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019 unui control de constituționalitate.   

 
III – EXPUNEREA PRETINSEI ÎNCĂLCĂRI A CONSTITUŢIEI 

 

Constituționalitatea HP nr. 1 din 07.02.2019  

  

În fapt, prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019, domnul 

Anatolie ZAGORODNÎI a fost numit în funcție de consilier pentru 

soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale 

pentru Soluționarea Contestațiilor, pe un termen de 7 ani. Asta, deși 

domnul Anatolie ZAGORODNÎI nu îndeplinea condițiile de ocupare a 

acestei funcții prevăzute expres în Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

Achizițiile Publice art. 81 alin. (5) lit. d), cât și în Hotărârea 

Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 271 din 

15.12.2016 pc. 14 lit. d), și anume, d-l ZAGORODNÎI nu deținea 

experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul achiziţiilor publice. 

Lipsa experienței de 3 ani în domeniul achizițiilor publice, a fost 

constatată de către Comisia Parlamentară economie, buget și finanțe, 

examinând dosarul de participare la concurs al domnului 

ZAGORODNÎI, și anume - carnetul de muncă, din care clar rezultă că 

acesta nu a avut nici o activitate în domeniul achizițiilor publice, la fel 

la dosar nu s-a regăsit nici un document care să confirme experiența de 

3 ani în domeniul achizițiilor publice. Rezultatul acestei examinări a 
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stat la baza Hotărârii Parlamentului nr. 68 din 05.07.2019 privind 

revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – 

director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea 

Contestațiilor a domnului ZAGORODNÎI. 

 

În drept, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Constituția 

Republicii Moldova, conchidem că „Cetăţenii Republicii Moldova au 

dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, 

precum şi prin reprezentanţii lor”, iar alin. (2) prevede că: „Oricărui 

cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică”. 

Astfel constatăm, că potrivit prevederilor art. 39 din Constituția 

Republicii Moldova, prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 

07.02.2019, Parlamentul Republicii Moldova a încălcat normele 

constituționale și a îngrădit accesul la o funcție publică acelor 

persoane care corespundeau cerințelor legale de a candida și 

a deține funcția de consilier pentru soluționarea 

contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru 

Soluționarea Contestațiilor, prevăzute expres în Legea nr. 131 din 

03.07.2015 privind Achizițiile Publice art. 81 alin. (5) lit. d), și în 

Hotărârea Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 

271 din 15.12.2016 pc. 14 lit. d). Îngrădirea accesului la o funcție publică 

a persoanelor ce corespund cerințelor legale, s-a manifestat prin 

promovarea unei persoane în această funcție care nu corespunde 

cerințelor legale, prin urmare nu poate deține această funcție. 

 

Dreptul la administrare, în aspectul său de acces la o funcție publică e 

reglementat și de tratatele internaționale la care Republica Moldova 

este parte. Articolul 21, alineatul 2, din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, stipulează că „orice persoană are dreptul de 

acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile publice ale ţării", iar 

articolul 25 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice, stabilește că „оrice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără 

nici una din discriminările la care se referă art. 2 şi fără restricţii 

nerezonabile, de a avea acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile 

publice din ţara sa”. După cum reiese din textul constituțional și actele 

internaționale, dreptul de accedere la o funcţie publică poate fi supus 

unor restrângeri rezonabile. Dreptul la administrare, deși cuprinde 

liberul acces la funcțiile publice, nu acordă acces egal la o funcție 

publică, deoarece exercitarea funcției este condiționată de criterii 
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obiective și subiective: studii; experiența profesională; examene; lipsa 

antecedentelor penale etc. 

 

Totuși, considerăm că și inversul este valabil - atunci când 

Parlamentul ignoră condițiile impuse prin lege pentru accederea într-o 

funcție publică, acesta limitează arbitrar dreptul persoanelor care se 

califică pentru acea funcție. Interpretat în lumina prevederilor de mai 

sus, dreptul de a accede în funcția publică va fi încălcat atunci când 

Parlamentul va numi în funcție o persoană care nu corespunde 

condițiilor generale și neutre pentru acea funcție.  

 

Potrivit articolului 54, alineatul 2, din Constituție, exerciţiul drepturilor 

şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute 

de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 

internaţional şi sunt necesare în interesul public. Consider că, aplicând 

acest principiu constituțional Hotărârii de parlament în cauză, vom 

constata că restrângerea dreptului persoanelor eligibile de a accede în 

funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general 

al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, constituie o 

încălcare a Legii Fundamentale, fiindcă nu corespunde criteriului 1 din 

testul proporționalității - nu doar nu e prevăzută de lege, ci chiar 

încalcă această lege și, respectiv este arbitrară. În condițiile în care 

ilegalitatea Hotărârii Parlamentului conduce la încălcarea 

drepturilor fundamentale, aceasta este neconstituțională. 

 

Din considerentele de mai sus, solicit declararea drept 

neconstituțională a Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019 

privind numirea în funcție de consilier pentru soluționarea 

contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru 

Soluționarea Contestațiilor, întrucât aceasta contravine prevederilor 

art. 39 din Constituția Republicii Moldova și îngrădește cetățenilor 

potrivit legii, accesul la o funcţie publică. 

 

Suplimentar, atragem atenția la jurisprudența constantă anterioară a 

Curții Constituționale prin care s-a anulat hotărâri ale Parlamentului 

de numire adoptată până la 1 aprilie 2019 în temeiul incompatibilității 

lor cu cerințele statului de drept. 

 

Cu titlu de exemplu, la 16 iulie 2015 Curtea Constituţională a pronunţat 

hotărârea pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului 
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nr. 140 din 3 iulie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al 

Poporului pentru drepturile copilului (Sesizarea nr. 31a/2015) și a 

constatat că la numirea în funcție a Avocatului Poporului pentru 

drepturile copilului, Parlamentul nu a respectat prevederile legale 

referitoare la condițiile care urmează a fi întrunite de către candidat, 

acţionând contrar principiului statului de drept, consacrat de articolul 1 

alin. (3) din Constituție. 

 

Nu există niciun motiv pentru Curte să nu mențină aceeași 

jurisprudență și în prezenta sesizare.   

 

 

IV – CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂRII 

 

Solicit respectuos Înaltei Curți să: 

 

1. Suspende acțiunile Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 07.02.2019 privind 

numirea în funcție de consilier pentru soluționarea contestațiilor - 

director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea 

Contestațiilor, până la examinarea în fond a prezentei sesizări. 

 

2. Declare drept neconstituțională Hotărîrea Parlamentului nr. 1 din 

07.02.2019 privind numirea în funcție de consilier pentru soluționarea 

contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru 

Soluționarea Contestațiilor. 

 

 

V - DECLARAŢIA ŞI SEMNĂTURA 

 

Declar pe onoare ca informaţiile ce figurează în prezentul formular de 

sesizare sunt exacte. 

 

Data 08 iulie 2020 

 

Cu cea mai înaltă considerație pentru Onorata Curte, 

 

Deputat în Parlament  

Dumitru ALAIBA   


