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Introducere. După cum am stabilit în unul din 
demersurile științifice anterioare [3, p. 6], aleșii 

poporului sunt persoanele care ocupă funcții de dem-
nitate publică alese, altfel spus, demnitarii publici 
aleși (șeful statului, deputații, primarii, consilierii 
locali și raionali). Acești demnitari (spre deosebire 
de demnitarii numiți) ocupă în exclusivitate funcții 
de demnitate publică de factură politică, ceea ce în 
esență determină statutul lor juridic distinct.

Referindu-ne la categoria demnitarilor aleși, rea-
mintim că în prezent locul ocupat de aceștia în socie-
tatea noastră este unul însemnat, de primă importanță, 
acest lucru datorându-se faptului că ei se bucură de 
cea mai mare legitimitate dintre toți cei care dețin o 
funcție de demnitate publică la nivel local sau central, 
desemnarea lor făcându-se prin vot universal, egal, 
direct și liber exprimat de către cetățenii ce compun 
colectivitatea locală, respectiv cea națională. În al 
doilea rând, prin responsabilitatea ridicată pe care o 
au, aceștia, gestionând bugetul și patrimoniul unității 
administrativ-teritoriale, dispun de un anumit grad de 
autonomie, libertate de decizie și de un drept de apre-
ciere în alegerea celor mai bune soluții în scopul sati-
sfacerii interesului local sau având, după caz, dreptul 
de a reglementa relații sociale primare ce urmăresc 
realizarea interesului general [10, p. 14].

Nu în ultimul rând, importanța deținerii calității de 
ales al comunității se remarcă și prin faptul că, prin 
intermediul lor, datorită mandatului primit, cetățenii 
controlează principalele instituții prin care se rea-
lizează democrația la nivel local și central, anume 
instituția primarului, a președintelui consiliului raio-
nal, a președintelui Republicii – autorități executive 
– și instituția consiliului local, a celui raional și a Pa-
lamentului – autorități deliberative [2, p. 35].

Dat fiind rolul însemnat pe care îl au aleșii în ca-
drul unităților administrativ-teritoriale și la vârful 
ierarhiei conducerii de stat se impune cu necesitate 
împiedicarea exercitării mandatului în mod abuziv, în 
dezinteresul cetățenilor, cu urmărirea obținerii unor 
avantaje personale, prin reglementarea riguroasă a 
formelor de răspundere juridică și a mecanismului de 
aplicare a acestuia [3, p. 7]. Este vorba, în special, de 
clarificarea unui element important al statutului juri-
dic al acestei categorii de subiecți de drept, precum 
este răspunderea.

Scopul studiului. Dat fiind faptul că acest dezide-
rat este unul destul de complex, în cele ce urmează ne 
vom axa doar pe elucidarea principalelor reglementări 
juridice în materia răspunderii aleșilor poporului. 

Rezultate obținute și discuții. În general, statutul 
de demnitar public este conturat normativ în linii ge-
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nerale de Legea cu privire la statutul persoanelor cu 
funcții de demnitate publică nr. 190/2010 [5], care „re-
glementează regimul general al funcţiei de demnitate 
publică, statutul juridic al persoanei care ocupă această 
funcţie, precum şi alte raporturi ce decurg din exercita-
rea funcţiei de demnitate publică” (art. 1 alin. (1)).

Cele mai relevante prevederi ale acestei Legi în 
materia răspunderii demnitarilor aleși sunt:

art. 4: - Principiile fundamentale de exercitare a 
funcţiei de demnitate publică: „Exercitarea funcţiei 
de demnitate publică se bazează pe principiile legali-
tăţii, liberului consimţământ, transparenţei, exemplu-
lui personal, responsabilităţii şi al loialităţii.”

art. 12-  Incompatibilităţi: „(1) Demnitarul nu este 
în drept să desfăşoare orice altă activitate remunerată, 
cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice. (…) 
(3) Situaţia de incompatibilitate urmează să înceteze 
în decursul unei luni din momentul apariţiei aceste-
ia, dacă legea specială ce reglementează activitatea 
acestui demnitar nu stabileşte alt termen. Dacă dem-
nitarul nu va întreprinde acţiuni în vederea eliminării 
incompatibilităţii, iar starea de incompatibilitate este 
constatată prin actul de constatare rămas definitiv, 
mandatul acestuia va înceta înainte de termen, în con-
diţiile art. 22. (4) În cazul în care încetarea situaţiei 
de incompatibilitate în termenul specificat la alin. (3) 
nu depinde de voinţa demnitarului, acesta urmează să 
prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credin-
ţă a acţiunilor de eliminare a acestei situaţii.”

art.-  22 Încetarea mandatului: „(1) Exercitarea 
mandatului încetează în caz de: a) expirare a termenu-
lui, dacă mandatul nu este prelungit în modul stabilit 
de lege, sau înainte de termen; b) stabilire, prin actul 
de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau 
prin intermediul unei persoane terțe a unui act juri-
dic, luării sau participării la luarea unei decizii fără 
soluționarea conflictului de interese real, în conformi-
tate cu prevederile legislației privind reglementarea 
conflictului de interese; c) nedepunere a declarației 
de avere și interese personale sau refuz de a o depune, 
în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 
17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de 
Integritate; d) dispunere de către instanța de judecată, 
prin hotărâre irevocabilă, a confiscării averii nejusti-
ficate. (2) În cazul demnitarului ales, încetarea înainte 
de termen a mandatului are loc în condiţiile prevăzu-
te de legislaţia specială ce reglementează activitatea 
demnitarului respectiv. (…).”

art. 23-  Răspunderea demnitarului: „(1) Demni-
tarul îşi exercită mandatul cu bună-credinţă. În cazul 
încălcării acestei prevederi, demnitarul poartă răs-
pundere personală. (2) Încălcările comise în exerci-
ţiul mandatului atrag răspunderea disciplinară, civilă, 
contravenţională sau penală în condiţiile legii. (…)”

La o analiză atentă a prevederilor citate, constatăm 
că acestea reglementează câteva momente importante 
în materie, și anume:

responsabilitatea-  ca principiu fundamental al 
statutului demnitarului ales;

formele de răspundere juridică de care este pa-- 
sibil demnitarul ales (răspunderea disciplinară, civilă, 
contravenţională sau penală);

unele temeiuri de încetare a mandatului de dem-- 
nitar ales, care pot fi catalogate ca temeiuri de răs-
pundere juridică (de exemplu, starea de incompatibi-
litate);

unele fapte ce pot duce la încetarea mandatului - 
(ca sancțiune juridică); 

incidența legislaţiei speciale ce reglementează - 
activitatea demnitarilor aleși.

Prezintă importanță în context art. 3 alin. (2) al 
Legii citate, potrivit căreia „prevederile prezentei legi 
se aplică demnitarului în partea în care statutul aces-
tuia nu este reglementat prin legi speciale”. Așadar, 
dincolo de acest statut general, fiecare categorie de 
demnitari aleși dispune de un statut juridic distinct, 
reglementat de legi speciale, care conțin și reglemen-
tări importante în materia răspunderii juridice și a 
mecanismului de realizare a acesteia. Este vorba, în 
special, despre următoarele acte normative:

Constituția Republicii Moldova-  [1] (inexistând 
o lege organică specială) în cazul statutului juridic al 
Șefului de stat;

Constituția Republicii Moldova- , Legea despre 
statutul deputatului [6]; Regulamentul Parlamentului 
[7] în cazul statutului juridic al deputaților;

Legea privind statutul alesului local - [8] și Le-
gea cu privire la administrația publică locală [4] în 
cazul statutului juridic al aleșilor locali.

În continuare, ne propunem să identificăm pre-
vederile concrete din aceste acte normative, care se 
referă nemijlocit la instituția răspunderii demnitarilor 
aleși și a mecanismului de realizare a acesteia.

Reglementarea juridică a răspunderii Șefului 
statului. Statutul Șefului de stat, ca demnitar ales, 
este reglementat în două acte normative: în Legea cu 
privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 
publică nr. 190/2010, care, după cum am văzut mai 
sus, conturează, în general, statutul juridic al demni-
tarilor publici și Constituția Republicii Moldova. O 
atenție distinctă în context merită Legea Supremă, în 
conținutul căreia instituția răspunderii șefului de stat 
este reglementată în trei articole distincte după cum 
urmează:

art. 81 - Incompatibilităţi şi imunităţi: „(…) (2) 
Preşedintele Republicii Moldova se bucură de imu-
nitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pen-
tru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. (3) 
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Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Pre-
şedintelui Republicii Moldova, cu votul a cel puţin 
două treimi din numărul deputaţilor aleşi, în cazul în 
care săvârşeşte o infracţiune. Competenţa de judecată 
aparţine Curţii Supreme de Justiţie, în condiţiile legii. 
Preşedintele este demis de drept la data rămânerii de-
finitive a sentinţei de condamnare.”;

art. 89-  Suspendarea din funcție: „(1) În cazul 
săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă preve-
derile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova 
poate fi suspendat din funcție de către Parlament, cu 
votul a două treimi din deputaţi. (2) Propunerea de 
suspendare din funcție poate fi iniţiată de cel puţin 
o treime din deputaţi şi se aduce, neîntârziat, la cu-
noştinţa Preşedintelui Republicii Moldova. Preşedin-
tele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la 
faptele ce i se impută. (3) Dacă propunerea de sus-
pendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de 
zile se organizează un referendum pentru demiterea 
Președintelui.”;

art. 92 - Răspunderea Preşedintelui interimar: 
„Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de 
Preşedinte al Republicii Moldova săvârşeşte fapte 
grave, prin care încalcă prevederile Constituţiei, se 
aplică articolul 89 alineatul (1) şi articolul 91” [1].

După cum se poate observa, Legea Supremă a 
statului reglementează câteva elemente ale instituției 
răspunderii șefului de stat și anume:

în primul rând – imunitatea Președintelui Repu-- 
blicii Moldova;

în al doilea rând – două forme de răspundere - 
juridică a Președintelui Republicii Moldova (penală 
și constituțională [11, p. 196-208; 12, p. 23-28; 13, 
p. 74-82]);

în al treilea rând – instanțele competente și une-- 
le aspecte ale procedurii de atragere la răspundere pe-
nală și constituțională;

în al patrulea rând – asimilarea răspunderii - 
Președintelui interimar cu răspunderea Președintelui 
Republicii Moldova.

Reglementarea juridică a răspunderii 
deputaților. Cadrul normativ care reglementează 
răspunderea deputaților este constituit din câteva acte 
normative după cum urmează:

Constituția Republicii MoldovaI. , care conține 
următoarele reglementări relevante în materie:

art. 69 - Mandatul deputaţilor: „(1) Deputaţii in-
tră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. (2) 
Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale 

1 Articolul 91. Interimatul funcţiei: Dacă funcţia de Preşe-
dinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Preşedintele 
este demis ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-şi 
exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de Preşedin-
tele Parlamentului sau de Primul-ministru.

a Parlamentului nou-ales, în caz de demisie, de ridica-
re a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.”

art. 70 - Incompatibilităţi şi imunităţi: „(1) Ca-
litatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea 
oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii 
didactice şi ştiinţifice. (2) Alte incompatibilităţi se 
stabilesc prin lege organică. (3) Deputatul nu poate fi 
reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor 
de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără în-
cuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.”

art. 71 - Independenţa opiniilor: „Deputatul nu 
poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pen-
tru voturile sau pentru opiniile exprimate în exercita-
rea mandatului.”

art. 85 - Dizolvarea Parlamentului: „(1) În cazul 
imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării 
procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Pre-
şedintele Republicii Moldova, după consultarea frac-
ţiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. 
(2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat 
votul de încredere pentru formarea Guvernului, în ter-
men de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după 
respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. 
(3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat 
o singură dată. (4) Parlamentul nu poate fi dizolvat 
în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Repu-
blicii Moldova, şi nici în timpul stării de urgenţă, de 
asediu sau de război.”

După cum se poate observa, Legea Supremă a 
statului reglementează câteva elemente ale instituției 
răspunderii deputaților și anume:

în primul rând – răspunderea individuală și co-- 
lectivă a deputaților;

în al doilea rând – incompatibilitățile și imuni-- 
tatea deputaților;

în al treilea rând – temeiurile răspunderii - 
constituționale a Parlamentului [9, p. 182] și instanța 
competentă;

în al patrulea rând – unele elemente ale proce-- 
durii răspunderii constituționale a Parlamentului.

Legea despre statutul deputatuluiII.  nr. 
39/1994 conține următoarele prevederi în materie:

art. 2: „(6) Calitatea de deputat încetează la data - 
întrunirii legale a Parlamentului nou-ales, în caz de 
demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilita-
te sau de deces. (61) Ridicarea mandatului de deputat 
are loc în caz de: a) stabilire, prin actul de constatare 
rămas definitiv, a încheierii directe sau prin interme-
diul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau 
participării la luarea unei decizii fără soluționarea 
conflictului de interese real în conformitate cu preve-
derile legislației privind reglementarea conflictului de 
interese; b) nedepunere a declarației de avere și inte-
rese personale sau refuz de a o depune, în condițiile 
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art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu 
privire la Autoritatea Națională de Integritate; c) dis-
punere de către instanța de judecată, prin hotărâre ire-
vocabilă, a confiscării averii nejustificate. (…) (81) În 
cazurile menţionate la alin. (61), la cererea Autorității 
Naționale de Integritate, ridicarea mandatului se ho-
tărăşte de Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor 
aleşi.”

art. 5: „(1) Deputatul care se află în unul din ca-- 
zurile de incompatibilitate prevăzute la art.3 va de-
misiona, în termen de 30 de zile de la data validării 
mandatului, din funcţia incompatibilă cu mandatul de 
deputat. La fel se va proceda şi în cazul apariţiei situ-
aţiei de incompatibilitate în condiţiile art.4. (2) Dacă 
deputatul care se află în unul dintre cazurile de in-
compatibilitate nu a respectat condiţiile menţionate la 
alin. (1), mandatul lui încetează de drept la expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1).”

art. 7: „(1) La începutul fiecărei legislaturi, Co-- 
misia juridică, pentru numiri şi imunităţi examinează 
declaraţiile deputaţilor sub aspectul incompatibilităţii 
activităţii. (2) La sesizarea Comisiei juridice, pentru 
numiri şi imunităţi, deputatul care se află în unul din 
cazurile de incompatibilitate este obligat să facă ca 
incompatibilitatea să înceteze. (3) În cazurile de in-
compatibilitate apărute pe durata unei legislaturi se 
va proceda în conformitate cu art.5 şi art.6 alin. (2)”.

art. 9: „(1) Imunitatea parlamentară are ca scop - 
protejarea deputatului în Parlament împotriva urmări-
lor judiciare şi garantarea libertăţii lui de gândire şi de 
acţiune. (2) Deputatul nu poate fi persecutat sau tras 
la răspundere juridică sub nicio formă pentru opiniile 
politice sau voturile exprimate în exercitarea manda-
tului”.

Art. 10: „(1) Deputatul nu poate fi reţinut, ares-- 
tat, percheziţionat cu excepţia cazurilor de infracţiu-
ne flagrantă, sau trimis în judecată pe cauză penală 
ori contravenţională fără încuviinţarea prealabilă a 
Parlamentului după ascultarea sa. (2) Cererea la re-
ţinere, arest, percheziţie sau trimitere în judecată pe-
nală ori contravenţională este adresată Preşedintelui 
Parlamentului de către Procurorul General. Preşedin-
tele Parlamentului o aduce la cunoştinţă deputaţilor 
în şedinţă publică în cel mult 7 zile de la parvenirea 
acesteia şi o trimite de îndată spre examinare Comi-
siei juridice, pentru numiri şi imunităţi, care, în cel 
mult 15 zile, va constata existenţa unor motive temei-
nice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei este 
adoptată prin votul secret a cel puţin jumătate plus 
unu din membrii ei. (3) Procurorul General va depune 
în comisie toate documentele pe care acesta le solici-
tă. În caz de refuz comisia va face apel în Parlament. 
(4) Raportul comisiei este supus examinării şi apro-
bării în Parlament imediat, în cel mult 7 zile de la 

prezentarea acestuia. (5) Parlamentul decide asupra 
cererii Procurorului General cu votul secret al majo-
rităţii deputaţilor aleşi. (6) Acţiunea penală împotri-
va deputatului poate fi intentată numai de Procurorul 
General”.

art. 11: „(1) În caz de infracţiune flagrantă, depu-- 
tatul poate fi reţinut la domiciliu pe o durată de 24 de 
ore numai cu încuviinţarea prealabilă a Procurorului 
General. Acesta va informa neîntârziat Preşedintele 
Parlamentului asupra reţinerii. (2) Dacă Parlamentul 
consideră că nu există temei pentru reţinere, dispune 
imediat revocarea acestei măsuri. (3) Reţinerea, ares-
tul sau percheziţia deputatului în alte împrejurări sau 
din alte motive nu se admite”.

După cum se poate observa, Legea-cadru ce regle-
mentează statutul deputaților, dezvoltă prevederile 
constituționale în materie punând accentul pe câteva 
momente importante:

în primul rând – incompatibilitățile statutului de - 
deputat și sancțiunile nerespectării acestora;

în al doilea rând – imunitatea absolută a - 
deputaților și imunitatea de procedură;

în al treilea rând – elemente ale procedurii de - 
atragere la răspundere penală a deputaților;

în al patrulea rând – temeiurile de ridicare a - 
mandatului de deputat (ca sancțiune juridică).

Regulamentul ParlamentuluiIII.  conține, la 
rândul său, următoarele prevederi legale ce conturea-
ză instituția răspunderii deputaților:

art. 94 - Imunitatea parlamentară: „(…) (2) De-
putatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu 
excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis 
în judecată fără încuviinţarea prealabilă a Parlamen-
tului, după ascultarea sa. (…)”;

art. 95 - Cererea de ridicare a imunităţii parla-
mentare: „(1) În cazul în care deputatul a comis o 
infracţiune sau o contravenţie, Procurorul General 
poate cere Parlamentului ridicarea imunităţii aces-
tuia pentru a efectua măsuri procesuale de reţinere, 
percheziţionare, arestare sau trimitere în judecată. 
(2) Cererea de ridicare a imunităţii deputatului în 
Parlament este adresată Preşedintelui Parlamentu-
lui. (3) Preşedintele Parlamentului aduce la cunoş-
tinţa deputaţilor cererea în plenul Parlamentului la 
şedinţa următoare de la data prezentării acesteia şi 
o trimite imediat spre examinare Comisiei juridice, 
pentru numiri şi imunităţi. (4) Dacă cererea Procu-
rorului General prevăzută la alin. (2) a parvenit în 
Parlament în perioada dintre sesiuni, aceasta va fi 
adusă la cunoştinţa deputaţilor la prima şedinţă ple-
nară a sesiunii următoare. (5) Cererea de ridicare a 
imunităţii deputatului se înaintează pentru fiecare 
infracţiune sau contravenţie separat. (6) În cazul în 
care cauza penală a fost remisă instanţei de judecată 
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până la validarea mandatului de deputat, ridicarea 
imunităţii parlamentare se efectuează în condiţiile 
prezentului capitol.”

art. 96 - Procedura de examinare a cererii Pro-
curorului General în Comisia juridică, pentru numiri 
şi imunităţi: „(1) Comisia juridică, pentru numiri şi 
imunităţi va examina cererea Procurorului General în 
cel mult 15 zile după aducerea acesteia la cunoştin-
ţa deputaţilor de către Preşedintele Parlamentului şi 
va constata existenţa sau inexistenţa unor motive te-
meinice pentru acceptarea sau respingerea cererii. (2) 
Procurorul General este obligat să prezinte Comisiei 
juridice, pentru numiri şi imunităţi documentele refe-
ritoare la caz, solicitate de aceasta. (…)”;

art. 97 - Procedura de ridicare a imunităţii par-
lamentare: „(1) Raportul Comisiei juridice, pentru 
numiri şi imunităţi se supune examinării şi aprobării 
de către Parlament în cel mult 7 zile de la prezenta-
rea acestuia Biroului permanent. (…) (3) Preşedintele 
Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi sau un 
alt membru al acesteia prezintă raportul comisiei pe 
marginea examinării cererii Procurorului General. (4) 
Procurorul General va motiva cererea de ridicare a 
imunităţii deputatului şi va răspunde la întrebările de-
putaţilor, după care va fi ascultat deputatul în privinţa 
căruia a fost înaintată cererea de ridicare a imunităţii, 
şi el va răspunde la întrebări. (5) Înainte de votare, 
deputaţii sunt în drept să-şi exprime poziţia asupra 
cererii de ridicare a imunităţii deputatului. (6) Par-
lamentul decide asupra cererii Procurorului General 
cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, exprimat secret. 
(…) (8) Rezultatele votării secrete se perfectează prin 
hotărâre a Parlamentului, care va încuviinţa ridicarea 
imunităţii deputatului sau va respinge cererea Procu-
rorului General.”;

art. 98 - Informarea Parlamentului despre rezul-
tatele examinării cauzei pentru care a fost ridicată 
imunitatea parlamentară: „(...) (2) În cazul încetării 
urmăririi penale sau a procedurii contravenţionale, 
precum şi al achitării definitive de către instanţa jude-
cătorească, cazul va fi considerat consumat şi hotărâ-
rea Parlamentului de ridicare a imunităţii îşi va pierde 
valoarea juridică.”;

art. 131 - Absența nemotivată la ședințe: „Absența 
fără motiv întemeiat a deputatului pe parcursul unei 
luni la 3 ședințe ale Parlamentului sau ale comisiei 
permanente din care face parte se sancționează cu 
pierderea a 50% din salariu și din alte indemnizații 
pentru luna următoare. Absența fără motiv întemeiat 
a deputatului pe parcursul unei luni la 4 și mai multe 
ședințe ale Parlamentului sau ale comisiei permanen-
te din care face parte se sancționează cu pierderea a 
75% din salariu și din alte îndemnizații pentru luna 
următoare”;

art. 133-  Sancţiuni pentru încălcarea de către 
deputaţi a prevederilor Regulamentului: „(1) Încăl-
carea de către deputaţi a prevederilor Regulamentului 
în cadrul şedinţelor Parlamentului atrage următoarele 
sancţiuni: a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) 
retragerea cuvântului; d) lipsirea de cuvânt pe o du-
rată de până la 5 şedinţe; e) eliminarea din sala de 
şedinţe; f) interzicerea participării la şedinţele plenare 
pe o durată de până la 10 şedinţe. (2) Sancţiunile pre-
văzute la alin.(1) lit.a)-d) se aplică de către preşedin-
tele şedinţei, iar sancţiunile de la alin.(1) lit.e)-f ) se 
aplică de Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a 
unei fracţiuni parlamentare. (21) Deputatul este obli-
gat să se conformeze cerințelor președintelui ședinței 
sau deciziei Parlamentului și să execute benevol 
sancțiunile aplicate. (3) Sancţiunile aplicate deputa-
ţilor în cadrul şedinţelor Parlamentului se înscriu în 
stenograma şedinţei. (4) Deputaţii în privinţa cărora 
se propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. 
(1) lit.d)-f) au dreptul să prezinte explicaţii Parlamen-
tului în decurs de 3 minute. (5) Executarea sancţiuni-
lor prevăzute la alin.(1) lit.e) şi f) se asigură de cola-
boratorii serviciului special al Parlamentului în baza 
unui regulament aprobat prin lege. (6) Deputatul care 
este sancționat cu interzicerea participării la şedinţele 
plenare pierde indemnizația și 10% din salariu pentru 
fiecare ședință, începând cu ziua următoare celei în 
care a fost aplicată sancțiunea, dar nu mai mult de 
75% din salariu.”

art. 134 - Avertismentul: „La prima încălcare de 
către deputat a prevederilor Regulamentului, preşe-
dintele şedinţei îl avertizează şi îl invită să respecte 
Regulamentul”;

art. 135 - Chemarea la ordine: „Preşedintele şe-
dinţei cheamă la ordine deputaţii: a) care nu iau în 
considerare avertismentul preşedintelui şedinţei şi 
continuă să se abată de la Regulament; b) care se 
ceartă cu alţi deputaţi sau alţi participanţi la şedinţă; 
c) care folosesc gesturi şi un limbaj ofensator; d) care 
se abat de la tema pusă în discuţie; e) care tulbură 
ordinea şedinţei în alt mod.”

art. 136 - Cazurile când nu se aplică sancţiunea 
de chemare la ordine: „(1) Preşedintele şedinţei poa-
te, înainte de a chema la ordine un deputat, să-l invite 
să-şi retragă sau să explice cuvintele care au generat 
incident şi care pot conduce la aplicarea sancţiunii. 
(2) În cazul în care cuvintele întrebuinţate au fost re-
trase sau regretate ori explicaţiile date sunt apreciate 
de preşedintele şedinţei ca satisfăcătoare, sancţiunea 
nu se mai aplică.”

art. 137 - Retragerea cuvântului şi lipsirea de cu-
vânt: „(1) Preşedintele şedinţei poate retrage cuvântul 
deputatului: a) care, după chemare la ordine, continuă 
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să tulbure ordinea şedinţei; b) care îşi continuă comu-
nicarea peste termenul stabilit şi nu respectă indica-
ţiile preşedintelui de a încheia comunicarea. (2) Par-
lamentul poate lipsi deputatul de cuvânt dacă acesta, 
după ce i s-a retras cuvântul, în cadrul aceleiaşi şedin-
ţe comite încălcări prevăzute la alin.(1).”

art. 138 - Eliminarea din sala de şedinţe: „(1) 
Deputatul poate să fie eliminat din sala de şedinţe 
dacă el: a) în timpul şedinţei, cheamă la folosirea for-
ţei sau o foloseşte el însuşi; b) pe parcursul şedinţei, 
proferează insulte, calomnii sau ameninţări publice la 
adresa Preşedintelui Republicii Moldova, deputaţilor, 
membrilor Guvernului sau altor persoane; c) votează, 
prin mijloace electronice, în numele altui deputat; d) 
blochează, prin diferite modalităţi, tribuna sau mi-
crofoanele din sală și continuă să sfideze autoritatea 
președintelui ședinței. (2) Deputatul în privinţa căru-
ia a fost aplicată sancţiunea de eliminare din sala de 
şedinţe este obligat să se conformeze imediat acestei 
sancţiuni şi nu poate reveni în şedinţa plenară până 
la încheierea acesteia, cu excepția cazului prevăzut la 
art. 139 alin. (4).”

art. 139 - Interzicerea participării la şedinţele 
plenare: „(1) Dacă deputatul sancţionat cu eliminarea 
din sală nu părăseşte benevol sala de şedinţe ori dacă 
acesta a fost sancţionat repetat în aceeaşi sesiune cu 
eliminarea din sala de şedinţe, Parlamentul va putea 
aplica sancţiunea interzicerii de participare a acestuia 
la şedinţele plenare pe o durată de până la 10 şedinţe. 
(2) Dacă şi după aplicarea sancţiunii de interzicere a 
participării la şedinţele plenare deputatul nu părăseşte 
benevol sala de şedinţe, preşedintele şedinţei va anun-
ţa o întrerupere. (3) Pe întreaga durată de aplicare a 
sancţiunii interzicerii participării la şedinţele plenare, 
deputatului i se anulează indemnizaţia prevăzută la 
art. 26 alin. (1) din Legea despre statutul deputatului 
în Parlament. (4) Sancţiunea interzicerii participării 
la şedinţele plenare poate fi ridicată de Parlament 
în orice moment, la propunerea Preşedintelui Parla-
mentului, a unei fracţiuni parlamentare, la adresarea 
scrisă sau publică a deputatului sancţionat, prin care 
acesta comunică regretul său pentru faptele comise 
şi se obligă să respecte Regulamentul şi ordinea în 
şedinţă.”

art. 139- 1 Executarea sancțiunilor de eliminare 
din sala de ședințe sau de interzicere a participării la 
şedinţele Parlamentului: „(1) În cazul în care depu-
tatul nu execută benevol sancțiunea aplicată de Par-
lament în temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) lit. 
e) şi f), executarea se asigură de serviciul special al 
Parlamentului, care îndeamnă deputatul să părăsească 
sala de ședințe, escortându-l din sală. (2) Neexecuta-
rea cerințelor președintelui ședinței și ale colaborato-
rului serviciului special al Parlamentului de părăsire 

a sălii de ședințe se sancționează cu pierderea a 25% 
din salariu şi din alte indemnizaţii pentru luna urmă-
toare. (3) Opunerea de rezistență sau insultele aduse 
colaboratorului serviciului special al Parlamentului în 
legătură cu solicitarea de a părăsi sala de ședințe a 
Parlamentului de către deputatul vizat se sancționează 
cu pierderea a 50% din salariu şi din alte indemnizaţii 
pentru luna următoare. (4) Sancțiunile prevăzute la 
alin. (2) și (3) se aplică de către Președintele Parla-
mentului.”

art. 140-  Aplicarea sancţiunilor la şedinţele co-
misiilor de către preşedinţii acestora: „(1) În scopul 
menţinerii ordinii în şedinţele comisiilor, preşedinţii 
acestora sunt învestiţi cu aceleaşi drepturi ca şi preşe-
dintele şedinţei şi pot aplica sancţiunile prevăzute la 
art.133 alin. (1) lit.a)-c). (2) Sancţiunile aplicate de-
putaţilor în cadrul şedinţelor comisiilor se înscriu în 
procesul-verbal al şedinţei.”

După cum se poate observa, Regulamentul Par-
lamentului, dezvoltând prevederile constituționale în 
materie, pune accentul pe câteva momente importan-
te:

în primul rând – imunitatea parlamentară și pro-- 
cedura de ridicare a acesteia;

în al doilea rând – răspunderea disciplina-- 
ră a deputaților [9, p. 219] (temeiuri, sancțiuni și 
modalități de aplicare).

Reglementarea juridică a răspunderii aleșilor 
locali. Cadrul normativ care reglementează răspun-
derea aleșilor locali este constituit din două acte nor-
mative după cum urmează:

Legea privind statutul alesului localI.  nr. 
768/2000:

art. 5 „(1) Mandatul consilierului şi al primaru-- 
lui începe efectiv din momentul validării şi durează 
până la data expirării mandatului consiliului sau pri-
marului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin 
anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului 
înainte de termen. (2) Mandatul consilierului încetea-
ză înainte de termen în caz de: a) absenţă fără motive 
întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului; 
b) încălcare a Constituţiei, a altor legi ori interese ale 
colectivităţii locale, precum şi participare la acţiunile 
unor organe anticonstituţionale, fapt confirmat prin 
hotărârea definitivă a instanţei de judecată; c) incom-
patibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constata-
re rămas definitiv; c1) stabilire, prin act de constatare 
rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a 
unui act administrativ, încheierii directe sau prin in-
termediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării 
sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea 
conflictului de interese real în conformitate cu preve-
derile legislației privind reglementarea conflictului de 
interese; c2) nedepunere de către acesta a declarației 
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de avere și interese personale sau refuz de a o depune, 
în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 
iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de In-
tegritate; c3) dispunere de către instanța de judecată, 
prin hotărâre irevocabilă, a confiscării averii nejus-
tificate; d) intrare în vigoare a sentinţei de condam-
nare a acestuia; e) dizolvare de drept a consiliului; f) 
demisie (cu depunerea cererii de demisie); g) deces. 
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) din 
prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de 
către consiliul respectiv, iar în cazurile prevăzute la 
alin. (2) lit. c)–c3), f) şi g) din prezentul articol, man-
datul consilierului se ridică de către Comisia Electo-
rală Centrală. (31) Comisia Electorală Centrală iniţia-
ză procedura de ridicare a mandatului de consilier în 
caz de incompatibilitate a funcţiei doar la sesizarea 
comisiei de către Autoritatea Națională de Integritate. 
În baza documentelor electorale pe care le deţine, Co-
misia Electorală Centrală decide asupra ridicării man-
datului de consilier în termen de 30 de zile calendaris-
tice de la data informării comisiei asupra situaţiei de 
incompatibilitate a funcţiei (4) Mandatul primarului 
încetează înainte de termen în caz de: a) incompa-
tibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare 
rămas definitiv; a1) stabilire, prin actul de constatare 
rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a 
unui act administrativ, încheierii directe sau prin in-
termediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării 
sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea 
conflictului de interese real în conformitate cu preve-
derile legislației privind reglementarea conflictului de 
interese; a2) nedepunere de către acesta a declarației 
de avere și interese personale sau refuz de a o depune, 
în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 
iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de In-
tegritate; a3) dispunere de către instanța de judecată, 
prin hotărâre irevocabilă, a confiscării averii nejus-
tificate; b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o 
perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe 
motive de boală; c) intrare în vigoare a sentinţei de 
condamnare a acestuia; d) revocare prin referendum 
local, în condiţiile Codului electoral prin referendum 
local, în condiţiile Codului electoral; e) demisie; f) 
deces. (…)”

art. 6 „(…) (2) În cazul în care activitatea consi-- 
liului este suspendată în condiţiile Legii nr. 436-XVI 
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 
locală, acesta se consideră dizolvat de drept, iar man-
datul consilierilor încetează înainte de termen. (…)”

art. 8 „(1) Alesul local care se află în unul din ca-- 
zurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din pre-
zenta lege va demisiona din funcţia incompatibilă cu 
mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen 
de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii. (…) (21) 

La cererea persoanelor interesate, Comisia Electorală 
Centrală decide ridicarea mandatului de consilier în 
cazul în care consilierul nu respectă prevederile pri-
vind încetarea incompatibilităţii în termenul stabilit la 
alin. (1) al prezentului articol. (3) Primarul, în cazul 
când se află într-o stare de incompatibilitate prevă-
zută de lege, este revocat din funcţie fără efectuarea 
unui referendum local, în baza hotărârii judecătoreşti 
definitive. Procedura de revocare este iniţiată de către 
oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, din proprie ini-
ţiativă sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv 
la sesizarea Autorității Naţionale de Integritate.”

art. 9 „Alesul local nu poate fi supus persecu-- 
ţiilor sau tras la răspundere contravenţională sau pe-
nală pentru voturile sau opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului.”

După cum se poate observa, Legea-cadru a statu-
tului aleșilor locali, pune accentul pe câteva momente 
importante:

în primul rând – cazurile/temeiurile de încetare - 
a mandatului alesului local înainte de termen;

în al doilea rând – incompatibilitățile aleșilor lo-- 
cali și ridicarea mandatului ca sancțiune aplicabilă;

în al treilea rând – imunitatea absolută a aleșilor - 
locali.

Legea cu privire la administrația publică II. 
locală nr. 436/2006 cuprinde următoarele reglemen-
tări în materie:

art. 23-  Răspunderea consilierilor în consiliul lo-
cal: „(1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea 
consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care 
le-au votat. (2) Fiecare consilier poartă răspundere ju-
ridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria 
activitate desfăşurată în exercitarea mandatului. (3) 
La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată 
pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei. În 
aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat 
opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de 
consiliu nu se aplică prevederile alin.(1).”

art. 24 - Încetarea înainte de termen a mandatu-
lui de consilier: „(1) Mandatul consilierului se ridi-
că de către consiliu în caz de: a) încălcare de către 
consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărâre 
judecătorească definitivă; c) intrare în vigoare a sen-
tinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau 
a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia 
de consilier; e) absenţă fără motive întemeiate de la 
trei şedinţe consecutive ale consiliului; f) incompa-
tibilitate a funcției, fapt stabilit prin actul de con-
statare rămas definitiv; g) stabilire, prin act de con-
statare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către 
acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau 
prin intermediul unei persoane terțe a unui act juri-
dic, luării sau participării la luarea unei decizii fără 
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soluționarea conflictului de interese real în confor-
mitate cu prevederile legislației privind reglementa-
rea conflictului de interese; h) nedepunere de către 
acesta a declarației de avere și interese personale sau 
refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din 
Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Auto-
ritatea Națională de Integritate; i) dispunere de că-
tre instanța de judecată, prin hotărâre irevocabilă, a 
confiscării averii nejustificate. (2) Consilierul poate 
ataca decizia de ridicare a mandatului în instanţa de 
contencios administrativ. (…)”

art. 25-  Dizolvarea consiliului local: „(1) Con-
siliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea ter-
menului dacă: a) acesta a adoptat în mod deliberat 
decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anula-
te de către instanţa de contencios administrativ, prin 
hotărâri definitive, întrucât încălcau grav prevederile 
Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare; b) numărul 
consilierilor s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul 
stabilit la art.11; c) acesta nu a adoptat nicio decizie 
timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şe-
dinţelor. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), oficiul 
teritorial al Cancelariei de Stat sau, după caz, prima-
rul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instan-
ţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care 
justifică dizolvarea consiliului local. (3) Dizolvarea 
de drept a consiliului local în condiţiile alin. (1) lit. b) 
şi c) se constată de către primar şi se notifică în scris, 
în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, 
Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data des-
făşurării alegerilor locale noi. (4) Parlamentul dizolvă 
consiliul local, la propunerea motivată a primarului 
sau a Guvernului, în temeiul unei hotărâri judecăto-
reşti definitive, pronunţate în condiţiile alin. (2), prin 
care au fost constatate circumstanţele care justifică 
dizolvarea. (5) Data desfăşurării alegerilor pentru 
noua componenţă a consiliului local se stabileşte de 
Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului 
electoral. (6) Până la constituirea unui nou consiliu, 
primarul va soluţiona problemele curente ale unităţii 
administrativ-teritoriale.”

art. 28 - Încetarea înainte de termen a mandatului 
de primar: „(…) (2) Mandatul primarului încetează 
înainte de termen în caz de: a) demisie; b) incompa-
tibilitate a funcţiei, fapt stabilit prin actul de consta-
tare rămas definitiv; c) imposibilitate de a-şi exercita 
atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecu-
tive, inclusiv pe motiv de boală; d) intrare în vigoare 
a sentinţei de condamnare; d1) stabilire, prin actul de 
constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de că-
tre acesta a unui act administrativ, încheierii directe 
sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act ju-
ridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără 
soluționarea conflictului de interese real în conformi-

tate cu prevederile legislației privind reglementarea 
conflictului de interese; d2) nedepunere a declarației 
de avere și interese personale sau refuz de a o depune, 
în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 
iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de In-
tegritate; d3) dispunere de către instanța de judecată, 
prin hotărâre irevocabilă, a confiscării averii nejusti-
ficate; e) deces.”

art. 33-  Suspendarea din funcţie a primarului: 
„(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru să-
vârşirea unei infracţiuni, primarul poate fi suspendat 
din funcţie până la soluţionarea definitivă a cauzei. 
Organizarea de noi alegeri pentru funcţia de primar 
nu se admite pe întreaga durată a suspendării. (2) 
Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa 
de judecată, în condiţiile legii. (3) Dacă a fost achitat 
sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazu-
rilor de amnistie, primarul suspendat din funcţie are 
dreptul la reparare, în condiţiile legii, a prejudiciului 
cauzat. Primarul este restabilit în funcţie pentru peri-
oada până la expirarea mandatului său. (4) Prevederi-
le prezentului articol se aplică, în modul respectiv, şi 
viceprimarilor.”

art. 48-  Dizolvarea consiliului raional: „(1) Con-
siliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea 
termenului dacă: a) acesta a adoptat în mod deliberat 
decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anula-
te de către instanţa de contencios administrativ, prin 
hotărâri definitive întrucât încălcau grav prevederile 
Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare; b) numărul 
consilierilor s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul 
stabilit la art.11; c) acesta nu a adoptat nicio decizie 
timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şe-
dinţelor. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), Ofi-
ciul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este 
în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru 
constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea 
consiliului raional. (3) Dizolvarea de drept a consiliu-
lui raional în condiţiile alin. (1) lit. b) şi c) se constată 
de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, 
în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, 
Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data des-
făşurării alegerilor noi. (4) Parlamentul dizolvă con-
siliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui 
raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin. 
(2), prin care au fost constatate circumstanţele care 
justifică dizolvarea. (…)”.

art. 83 - Răspunderea juridică: „Primarii şi vi-
ceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, 
consilierii, secretarii şi personalul primăriilor şi apa-
ratelor preşedinţilor raioanelor poartă răspundere ju-
ridică în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru 
faptele ilegale comise în exerciţiul funcţiunii.”
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După cum se poate observa, Legea cu privire la 
administrația publică locală, dezvoltă următoarele 
momente importante:

în primul rând – răspunderea solidară a consi-- 
lierilor;

în al doilea rând – răspunderea consilierilor (te-- 
meiuri juridice de ridicare a mandatului) și a consiliu-
lui local/raional (temeiurile juridice de dizolvare);

în al treilea rând – temeiurile de încetare înainte - 
de termen a mandatului de primar (ca sancțiuni juri-
dice), revocarea și suspendarea primarului (în caz de 
atragere la răspundere penală).

Generalizând asupra celor expuse, subliniem că 
în vederea elaborării teoriei răspunderii aleșilor po-
porului considerăm absolut necesară o analiză atentă 
a cadrului normativ citat pentru a preciza, în special, 
elementele comune prin care se aseamănă răspunde-
rea aleșilor poporului și deosebirile în materie, pre-
cum și calitatea, și eficiența legislației din domeniu.
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