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HOTĂRÂREA nr.1-129/2020 

privind examinarea demersului Ministerului Justiției  

din data de 02.12.2020 

 

18 decembrie 2020                                                                       municipiul Chişinău 

 

Examinând demersul domnului Radu Foltea, secretar de stat al Ministerului 

Justiției, audiind informația prezentată de către doamna Inga Furtună, Consiliul 

Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul 

secretarului se stat al Ministerului Justiției, Radu Foltea, din data de 02.12.2020 prin 

care se solicită formularea propunerilor de modificare a Legii securității statutului 

nr.618/1995. 

Demersul în speță se circumscrie procesului de elaborare a proiectului de lege 

pentru introducerea modificărilor necesare, astfel încât să se asigure respectarea 

constatărilor din Hotărârea Curții Constituționale nr.25/2020 privind controlul 

constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului 

nr.618/1995. 

Pentru soluționarea demersului de referință Consiliul Superior al Procurorilor 

reține raționamente relevante de fapt și de drept. 

Curtea Constituțională a fost sesizată în vederea verificării constituționalității 

articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr.618/995.   

Potrivit redacției criticate a alin.(7) din articolul menționat supra, autoritățile 

publice centrale, cele subordonate Guvernului şi structurile organizaționale din sfera 

lor de competență, inclusiv cele în  care autoritatea administrativă centrală are calitatea 

de fondator (întreprinderi, instituții şi organizații, indiferent de tipul de proprietate), 

dar şi persoanele juridice publice autonome sunt obligate să furnizeze la solicitare sau 

din oficiu orice date şi informații, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau 

comercial, care vizează securitatea națională, apărarea şi ordinea publică, precum şi 

alte informații, în vederea utilizării lor pentru elaborarea deciziilor Consiliului.  

Totodată, conform alin.(8) din același articol, refuzul autorităților menționate la 

alineatul (7) de a furniza datele solicitate de către Consiliul Suprem de Securitate atrage 

răspunderea în condițiile legii. 

Examinând admisibilitatea sesizării înaintate, Curtea Constituțională a observat 

că instituția Procuraturii este o autoritate publică de rang constituțional, iar textul 

,,persoane juridice publice autonome” din articolul 12 alin. (7) din Legea securității 

statului include Procuratura în categoria instituțiilor obligate să prezinte informațiile 

solicitate de Consiliul Suprem de Securitate. 

În contextul lucrărilor de examinare a sesizării, Curtea a cooptat aportul 

Consiliului Superior al Procurorilor, care la 13.06.2020 a prezentat opinia instituțională 

asupra obiectului sesizări nr.69a/2020. 

Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor a susținut, în esență, că sintagmele 

,,orice date și informații” și ,,alte informații” sunt imprecise și imprevizibile, nefiind 

stabilite expres care informații ar urma să fie furnizate de către Procuratură. 
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Prin Hotărârea nr.25 din 29 octombrie 2020 Curtea Constituțională efectuând 

controlul constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității 

statului nr.618/1995 (obligația autorităților de a furniza informații Consiliului Suprem 

de Securitate) prin prisma articolului 28 coroborat cu articolele 1 alin. (3), 23 alin. (2) 

și 54 din Constituție, a declarat neconstituțional textul ,,precum și alte informații” din 

alin.(7) art.12 din Legea prenotată. 

În cadrul ședinței, ținând cont de constatările Curții Constituționale, urmare a 

dezbaterilor plenare, Consiliul Superior al Procurorilor a formulat punctul său de 

vedere privind îmbunătățirile ce urmează a fi aduse reglementărilor normative de 

referință și a decis transmiterea Ministerului Justiției a propunerilor de modificare a  

Legii securității statului nr.618/1995, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

Având în vedere prevederile art.77 din Legea nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură, pct.4.1 secțiunea VI, lit.c) din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, adoptat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016,  Consiliul Superior 

al Procurorilor – 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A transmite Ministerului Justiției propunerile de modificare a Legii securității 

statului nr.618/1995, potrivit anexei (parte-integrantă a hotărârii emise). 

2. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

3. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau 

notificarea acesteia 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat  

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Victor CÎLCIC semnat 

6.  Adrian BORDIANU semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU semnat 

http://www.csp.md/
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10.  Lilia MĂRGINEANU absentă 

11.  Ion GUCEAC absent 

12.  Dumitru PULBERE semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                         semnat                        Angela MOTUZOC 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Superior al  

Procurorilor nr.1-129/2020 din 18.12.2020 

Aviz privind propunerile de modificare 

a Legii securității statului nr.618/1995 

 

În contextul demersului Ministerului Justiției nr.03/9598 din 02.12.2020, 

Consiliul Superior al Procurorilor prezintă infra viziunea instituțională referitoare la 

domeniile de intervenție necesare pentru îmbunătățirea prevederilor Legii securității 

statului nr.618/1995. 

Astfel, având în vedere declararea neconstituționalității textului ,,precum și alte 

informații” din alineatul (7) articolul 12 din Legea securității statului, se impune, în 

ordine firească, excluderea acestei sintagme din dispoziția normei de referință. 

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor subliniază că potrivi §95 din 

Hotărârea Curții Constituționale nr.25 din 29.10.2020, s-a apreciat că „pentru a se 

respecta principiile constituționale, autoritățile publice și persoanele juridice publice 

autonome, atunci când primesc solicitări de la Consiliul Suprem de Securitate privind 

furnizarea unor informații, trebuie să evalueze în funcție de circumstanțele factuale și 

juridice ale fiecărui caz, dacă informațiile solicitate sunt destinate pentru realizarea 

scopurilor legitime ale legii și dacă nu există o ingerință disproporționată în dreptul la 

respectarea vieții private a persoanei.” 

În sensul enunțat de Curtea Constituțională, revine fiecărei autorități publice și 

persoanei juridice publice autonome să decidă asupra solicitării Consiliului Suprem de 

Securitate în conformitate cu atribuțiile ce îi revin conform legii. 

Mai mult de atât, analizând admisibilitatea sesizării din prezenta speță, Curtea 

Constituțională a evidențiat, în raport cu instituția Procuraturii, că este necesar a se ține 

cont de coordonatele competențelor atribuite, atunci când se decide asupra executării 

solicitărilor parvenite de la Consiliul Suprem de Securitate (a se vedea §39,40,42,43). 

Există, astfel, o neconcordanță între această stare de lucruri, constată de Curtea 

Constituțională, și sensul deplin al alineatului (7) articolul 12, care conține obligația 

imperativă că toate autoritățile enunțate „sunt obligate” să furnizeze informațiile 

solicitate. 

Constrângerea impusă prin sintagma „sunt obligate” este generală și poate 

genera interpretări diferite, precum și divergențe referitoare la întinderea obligației 

avută în vedere de legiuitor.  

Respectiv, urmărind logica juridică a constatării Curții Constituționale, 

propunem ca în alineatul (7) din articolul 12 din Legea securității statului nr.618/1995, 

cuvintele „sînt obligate să furnizeze” să se substituie cu textul „furnizează, în limita 

prevederilor legale,” ori, după caz, „furnizează în limita competențelor prevăzute de 

lege”, pentru a asigura alinierea textului legii la raţionamentele expuse de Înalta Curte. 

 

 Sinteza propunerilor și argumentelor consemnate supra, se reflectă în următorul 

tabel: 

Prevederi actuale din Legea nr.618/1995, 

articolul 12 

Propuneri de modificare 

(7) Autoritățile publice centrale, precum și 

cele subordonate Guvernului și structurile 

organizaționale din sfera lor de 

competență, inclusiv cele în care 

autoritatea administrativă centrală are 

(7) Autoritățile publice centrale, precum și 

cele subordonate Guvernului și structurile 

organizaționale din sfera lor de 

competență, inclusiv cele în care 

autoritatea administrativă centrală are 



5 

 

calitatea de fondator (întreprinderi, 

instituții și organizații, indiferent de tipul 

de proprietate), dar și persoanele juridice 

publice autonome sînt obligate să 

furnizeze la solicitare sau din oficiu orice 

date și informații, inclusiv cele care 

constituie secret de stat, bancar sau 

comercial, care vizează securitatea 

națională, apărarea și ordinea publică, 

precum și alte informații, în vederea 

utilizării lor pentru elaborarea deciziilor 

Consiliului. 

calitatea de fondator (întreprinderi, 

instituții și organizații, indiferent de tipul 

de proprietate), dar și persoanele juridice 

publice autonome furnizează, în limita 

prevederilor legale să furnizeze la 

solicitare sau din oficiu orice date și 

informații, inclusiv cele care constituie 

secret de stat, bancar sau comercial, care 

vizează securitatea națională, apărarea și 

ordinea publică, precum și alte informații, 

în vederea utilizării lor pentru elaborarea 

deciziilor Consiliului. 

SAU: 

(7) Autoritățile publice centrale, precum și 

cele subordonate Guvernului și structurile 

organizaționale din sfera lor de 

competență, inclusiv cele în care 

autoritatea administrativă centrală are 

calitatea de fondator (întreprinderi, 

instituții și organizații, indiferent de tipul 

de proprietate), dar și persoanele juridice 

publice autonome furnizează în limita 

competențelor prevăzute de lege să 

furnizeze la solicitare sau din oficiu orice 

date și informații, inclusiv cele care 

constituie secret de stat, bancar sau 

comercial, care vizează securitatea 

națională, apărarea și ordinea publică, 

precum și alte informații, în vederea 

utilizării lor pentru elaborarea deciziilor 

Consiliului 

(7) Autoritățile publice centrale, precum și 

cele subordonate Guvernului și structurile 

organizaționale din sfera lor de 

competență, inclusiv cele în care 

autoritatea administrativă centrală are 

calitatea de fondator (întreprinderi, 

instituții și organizații, indiferent de tipul 

de proprietate), dar și persoanele juridice 

publice autonome sînt obligate să 

furnizeze la solicitare sau din oficiu orice 

date și informații, inclusiv cele care 

constituie secret de stat, bancar sau 

comercial, care vizează securitatea 

națională, apărarea și ordinea publică, 

precum și alte informații, în vederea 

utilizării lor pentru elaborarea deciziilor 

Consiliului. 

De exclus textul „precum și alte 

informații” 

 
 


