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Hotărârea  nr. Ag-5  din  28.09.2011

Hotărârea nr. Ag-5 din 28.09.2011 cu privire la destituirea dlui D.Pulbere din funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale

Monitorul: Monitorul Oficial nr.166-169/24 din 07.10.2011 
Subiectul sesizării: Generală 
Tipul hotărârii: generală 
Prevedere: generală

Hotărârea Curții Constituționale:
1. ro_2011_H_ag_05.pdf
2. h_ag_5_demitere_rus.pdf

H O T Ă R Î R E

cu privire la destituirea dlui D.Pulbere din funcția

de Președinte al Curții Constituționale

Curtea Constituțională în componența:

Valeria ȘTERBEȚ - judecător, președinte

Victor PUȘCAȘ - judecător

Petru RAILEAN - judecător

Elena SAFALERU - judecător

Alexandru TĂNASE - judecător

grefier - Dina Musteața, examinînd în ședință plenară închisă demersul a doi judecători ai Curții Constituționale, depus în baza art. 17 din C

constituționale,

a constatat:

Judecătorii Curții Constituționale, dl Victor Pușcaș și dna Elena Safaleru, au înaintat un demers privind convocarea ședinței plenare în legătură cu unele d

ale Președintelui Curții Constituționale, dl Dumitru Pulbere.

În ședința plenară judecătorul dl Victor Pușcaș a propus de a exprima dlui Dumitru Pulbere vot de neîncredere și de a-l destitui din funcția de Pre

Constituționale pentru următoarele declarații publice incompatibile cu prevederile constituționale: că Parlamentul încalcă de doi ani Constituția prin ne

statului și dacă șeful statului nu va fi ales pînă la 28 septembrie, Parlamentul urmează a fi dizolvat, iar orice decizie a Parlamentului după această dată

precum și pentru susținerea în cadrul emisiunii televizate a afirmației interlocutorului că se va crea situația de uzurpare de către Parlament a puterii de s

prin aceste declarații dl Dumitru Pulbere și-a depășit atribuțiile de Președinte al Curții Constituționale, aducînd atingere imaginii Curții Constituționale în 

publice.

În ședința plenară s-a subliniat că dl D.Pulbere, în calitate de Președinte al Curții Constituționale, a comis încălcări ale principiului colegialității, iar în cad

televizate difuzate la postul „Prime" pe data de 13.02.2011 a divulgat secretul deliberărilor.

În urma dezbaterilor pe marginea propunerii înaintate, judecătorii Curții au exprimat vot de neîncredere Președintelui Curții Constituționale, dl D.Pulbere.

În baza art.7, art.8 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art. 5 lit.a), art. 6 alin. (2), art.62 lit. f), art.66 alin.(1), art.71 din Codul jurisdicției co

Curtea Constituțională

H O TĂ R Ă Ș T E:

1. Dl Dumitru Pulbere se destituie din funcția de Președinte al Curții Constituționale ca urmare a exprimării votului de neîncredere.

2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în „Monitorul Oficial al Republic

Președinte                                                                Valeria ȘTERBEȚ

Chișinău,

28 septembrie 2011, nr. Ag-5
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