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Introducere 

 

Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional, care prin normele 

sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori economice, sociale şi politice.  

În procesul apariţiei şi dezvoltării dreptului, ca unul din principalele 

mijloace de realizare a intereselor şi voinţei guvernanţilor, ramura dreptului 

constituţional se cristalizează mult mai târziu, şi anume o dată cu apariţia primelor 

constituţii scrise din lume, o dată cu apariţia constituţiei în sensul modern al 

termenului. Este ştiut că înaintea sfârşitului secolului al XVIII-lea nu existau 

constituţii, iar guvernanţii se supuneau foarte rar unor reguli de drept. Dreptul 

constituţional este deci o prezenţă mult mai târzie în sistemul de drept, neavând 

vechimea dreptului civil, penal etc.  

De aceea, şi conceptul clasic de drept constituţional se formează mult mai 

târziu, el fiind de origine italiană, dar format sub impulsul ideilor franceze.  

Prima catedră expres denumită „drept constituţional‖ s-a creat la Ferrara, 

Italia, în 1797, fiind încredinţată lui Giuseppe Campagnoni di Luzo. În Franţa, 

prima catedră de drept constituţional s-a creat în 1834, la Paris, iar cel care preda 

dreptul constituţional era Pellegrino Rossi, tot un italian. Noţiunea de drept 

constituţional se răspândeşte cu timpul şi în alte ţări. În unele state precum Austria, 

Germania şi Rusia, această disciplină (şi implicit ramura de drept) este răspândită 

şi cunoscută sub denumirea de drept de stat.  

Literatura de specialitate, inclusiv de la noi, conţine interpretări diferite 

asupra momentului naşterii acestei ramuri de drept, implicit asupra disciplinei 

didactice, fiind formulată şi teza existenţei unor reglementări juridice cu caracter 

fundamental, deci de ordin constituţional, şi în vechiul drept românesc (Niculae 

Ionescu). Dacă ne referim la autori consacraţi de manuale universitare, vom reţine 

că cele mai optimiste opinii cu privire la apariţia constituţiei în spaţiul românesc, 

mai precis într-o parte a acestuia, sunt legate de începutul secolului al XIX-lea. 
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Astfel, conform lui Constantin Stere, prima constituţie scrisă în sensul strict al 

termenului din spaţiul românesc este Constituţia Basarabiei din 1812; după alţi 

autori (Paul Negulescu), acest „statut‖ nu poate fi recunoscut decât Regulamentelor 

Organice, dar, în doctrina din ultimul timp, prima constituţie este considerată, ca 

regulă, Statutul Dezvoltator adoptat de Alexandru Ioan Cuza, precizând că, în 

opinia unui autor ca Nistor Prisca, numai Constituţia din 1866 este o veritabilă 

constituţie.  

În ţara noastră, dreptul constituţional s-a predat iniţial împreună cu dreptul 

administrativ, sub denumirea de drept public, dar la 1864 A. Codrescu îşi 

intitulează cursul publicat „Drept constituţional‖, iar la 1881 la Brăila apare 

„Elemente de drept constituţional‖ de Christ I. Suliotis. Conceptul de drept 

constituţional se consideră încetăţenit prin predarea şi publicarea la Facultatea de 

Drept din Iaşi a cursului de Drept Constituţional al profesorului Constantin Stere 

(1910) şi la Facultatea de Drept din Bucureşti a cursului de Drept Constituţional al 

profesorului Constantin Dissescu (1915). În perioada sovietică, în Republica 

Moldova, pînă la declararea suveranității și independenței statale, știința dreptului 

constituțional, fiind determinată de concepțiile socialiste, practic nu erau 

recunoscute doctrinele occidentale ale dreptului constituțional. Odată cu apariția 

catedrei de drept constituțional și drept administrativ la facultatea de drept din 

cadrul USM, a dat un imbold pentru dezvoltarea științei de drept constituțional. 

După adoptarea Constituției a RM din 1994, un mare aport pentru 

dezvoltarea științei de drept constituțional l-au adus savanții Sergiu Cobăneanu, 

Alexandru Arseni, Ion Guceac, Teodor Cârnaț prin publicarea lucrărilor de drept 

constituțional și promovarea celei mai importante ramuri ale dreptului, care prin 

normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori economice, sociale şi 

politice.  

Această lucrare are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor 

studenţilor facultăţii de drept, în ceea ce priveşte bazele organizării de stat, modul 

de organizare şi funcţionare a sistemului autorităţilor publice, principiile 

constituţionale privind statutul juridic a persoanei, mecanismele juridice de control 
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al constituţionalităţii legilor, organizării alegerilor și referendumurilor, protecţia şi 

garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. Ea este bazată pe 

curriculum aprobat la ședința Senatului USEM și materialul doctrinal al savanților 

constituționaliști: Ion Guceac, Alexandru Arseni, Teodor Cârnaț, Ioan 

Muraru,Victor Duculescu ș.a., cea ce le aduc mari mulțumiri și tuturor autorilor 

menționați în sursele bibliografice. 

 

Autorul 

Chișinău, 2014 

 

 

Capitolul 1. Dreptul constituțional ca ramură de drept. 

1. Noţiunea de drept 

Cuvântul „drept‖ este folosit în mai multe accepţiuni. El derivă de la 

latinescul directus, luat în sens metaforic (directus de la dirigo, dirigere, care 

însemna drept – orizontal sau vertical –, de-a dreptul, direct, direcţie, linie dreaptă). 

În limba latină însă cuvântul care corespundea substantivului drept era jus (drept, 

dreptate, legi). Cuvântul este întâlnit şi în alte limbi, cu aceeaşi semnificaţie – droit 

la francezi, diritto la italieni, derecho la spanioli, recht la germani, right la englezi.  

Într-un prim sens, cuvântul drept semnifică ştiinţa dreptului – ansamblu de 

idei, noţiuni, concepte şi principii care explică dreptul şi prin intermediul cărora 

dreptul poate fi gândit.  

Dreptul este o ştiinţă socio-umanistă care analizează fenomenul juridic în 

toate formele sale de manifestare, ca dimensiune inalienabilă a existenţei umane în 

condiţii social-istorice determinate. Dreptul este un fenomen normativ care are ca 

obiectiv disciplinarea şi ordonarea relaţiilor sociale în scopul promovării unor 

valori receptate de societate: omul, proprietatea, ansamblul libertăţilor individuale, 

statul, umanitatea etc.  
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Dreptul constă în ansamblul regulilor de conduită generale şi obligatorii 

asigurate şi garantate de stat, reguli al căror scop îl constituie organizarea şi 

disciplinarea comportamentului uman în cadrul relaţional uman, precum şi 

înfăptuirea acestui comportament  într-un climat specific manifestării coexistenţei 

drepturilor esenţiale ale omului şi libertăţilor lui cu justiţia socială.  

Dar dreptul nu este numai ştiinţă, el este, în egală măsură, tehnică şi artă. 

Dreptul, ca ansamblu de norme care organizează viaţa în comun, este o tehnică a 

convieţuirii umane, destinată să disciplineze comportamentul uman şi să apere 

societatea de excese.  

Separarea celor două tipuri de drept apare încă de la începuturile dreptului şi, 

cum era şi normal, romanii au fost primii în a defini cele două tipuri de drept: 

publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad 

singulorum utilitate pertinent, care în traducere aproximativă ar fi: dreptul public 

este atunci când el este în slujba imperiului roman, privat atunci când serveşte 

interesele individului în parte. Această definiţie este şi astăzi actuală, deoarece face 

cea mai clară distincţie între cele două ramuri în funcţie de interesele cui le apără şi 

la cine se aplică: individul ca entitate de sine stătătoare, respectiv societatea, 

ansamblu de indivizi.În cele două sfere, publică, respectiv privată, normele diferă 

radical. Pentru dreptul public, ele sunt imperative, rigide, impunând o anumită 

conduită, pe când pentru dreptul privat ele sunt permisive, flexibile şi permit ca 

părţile să negocieze de comun acord finalitatea acestora.  

La rândul lor, dreptul public, respectiv cel privat cuprind:  

Dreptul public:  

 Dreptul constituţional;  

 Dreptul administrativ;  

 Dreptul financiar;  

 Dreptul penal;  

 Dreptul internaţional public.  

Dreptul privat:  

 Dreptul civil;  

 Dreptul comercial;  

 Dreptul familiei;  

 Dreptul muncii;  

 Dreptul procesual civil;  
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 Dreptul internaţional privat.  

În cadrul dreptului public o importanţă deosebită are dreptul constituţional. 

Acesta reglementează forma în care este organizat un stat, modalitatea şi tipul 

guvernării şi toate aspectele legate de Constituţia unui stat. 

 

2. Noțiunea de drept constituțional ca ramură de drept. 

Dreptuleste ansamblul regulilor asigurate și garantate de către  stat care au 

ca scop organizarea și disciplinarea comportamentului uman în relațiile din 

societate. Dreptul fiecărui stat se prezintă ca un ansamblu sistematizat de norme 

juridice cuprinzînd mai multe ramuri de drept. 

Dreptul constituțional este ramura fundamentala a dreptului constituita 

dintr-un ansamblu de norme juridice prioritar cuprinse în constituție prin care se 

reglementează relații sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, 

menținerii și exercitării puterii de stat. Normele constituționale  reglementează și 

formă de stat, formă de guvernamînt, regimul politic, modul de organizare a 

societății și garantarea drepturilor fundamentale ale cetățeni lor. 

Dreptul constituțional este ramura principala a sistemului de drept, deoarece 

ocrotește cele mai importante valori sociale, economice, politice, culturale s.a. 

Dreptul constituțional poate fi definit în doctrina constituțională în trei 

moduri: 

 definiția materiala și istorica; 

 definiția formăla; 

 definiția pedagogica. 

Definiția materiala și istorica 

Aceasta cuprinde art. 16 din "Declarația franceza a drepturilor omului și 

cetățeanului" din 1789:„Orice societate care nu asigură garanția drepturilor și nu 

statornicește separarea puterilor este lipsită de constituție.‖ 

Aceasta definiție este consideratăincompletă, deoarece nu definește 

totalmente obiectul dreptul constituțional. 
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Definițiaformăla are ca element de baza supremația normelor constituționale 

față de alte norme juridice. 

Normele constituționale  au o supremație față de celelalte norme juridice 

conform procedurii de adoptare sau de organul emitent. 

Aceasta definiție este incompletă, deoarece face abstracție de Conținutul 

reglementarii. 

Definiția pedagogica desemnează dreptul constituțional ca un drept 

intermediar ce asigură o existența pașnicăîntre putere și societate. 

Aceasta definiție se utilizează mai pe larg în cadrul științei  dreptului 

constituțional. 

Dreptul constituțional are un triplu obiect de reglementare, respectiv trei 

mari componente ce constituie un tot unitar. 

1. Dreptul constituțional instituțional - are ca obiect tradițional 

reglementarea și organizarea instituțiilor politice, jurisdicționale și administrative 

(instituția șefului de stat, parlamentul, curtea constituțională). 

2. Dreptul constituțional normativ sau fundamental - are ca obiect 

sursele sistemului normativ. 

3. Dreptul constituțional substanțial - are ca obiect garantarea și 

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului. 

3. Noțiunea de instituții politice. 

 

În cadrul oricărei societăți un component important al sistemului politic o 

constituie instituțiile politice. Ele asigură activitatea politica a întregii societăți. 

Instituția este o formă de organizare creata de oameni în vederea realizării unor 

interese și scopuri comune. Instituțiile sunt modele de relații sociale cu un caracter 

permanent și stabil. 

Instituțiile politice prezintă un ansamblu de reguli de conduita care au 

același obiect de reglementare cu aceleași funcții care cuprinde un tot întreg. 
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Principala lor activitate este cea a puterii politice: organizarea, transmiterea, 

exercitarea și legitimarea ei. 

Se întîlnesc doua tipuri de instituții politice: 

1. Instituții politice statale - în centrul lor este statul (Instituția 

legislativă - parlamentul; Instituția politica a Șefului statului – președinția, 

Instituția politica executivă – guvernul s.a.) 

2. Instituții politice extrastatale - din care fac parte partidele 

politice. 

Instituțiile politice statale constituie o parte integrantă a  dreptului 

constituțional ca obiectul său de studiu. 

4. Definirea raportului juridic. 

 

Raportul juridic este o relație sociala ideologică reglementata de norma 

juridică, apărată de stat și caracterizatăprin existența drepturilor și obligațiilor 

juridice ale participanților la raport. 

Una din funcțiile primordiale ale statului este de a reglementa conduita 

oamenilor. Aceasta se realizează prin faptul că oamenii sunt obligați să se 

conforme prescripțiilor normelor juridice. Relațiile sociale reglementate pe cale 

juridică capătă un caracter de raporturi juridice. Ele se numesc juridice deoarece 

sunt create și rezultădin acțiunea dreptului spre deosebire de relațiile morale, 

religioase sau obiceiuri. 

La încheierea unui raport juridic participă cel puțin doua părți. Din punct de 

vedere structural raportul juridic este alcătuit din: 

1. Subiectele raportului juridic- părțile în proces care au drepturi și 

obligații, aceștia pot fi persoane fizice sau juridice, inclusiv autoritățile statale. 

2. Conținutul raportului juridic- acesta este format din drepturile și 

obligațiile părților. 

3. Obiectivul raportului juridic - acesta determină conduita părților, 

acțiunile sau inacțiunile părților în timpul normei juridice date. 
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5. Raporturile de drept constituțional și subiecții acestora 

 

Raportul de drept constituțional  reprezintă un grup de raporturi sociale 

stabilite în procesul instaurării, menținerii și exercitării puterii de stat. Ele sunt 

reglementate de normele  dreptului constituțional. 

Dreptul constituțional are rolul de conducător față de celelalte ramuri, 

stabilind principii generale, care stau la baza constituției ca lege fundamentală care 

reglementează și alte ramuri specifice ale sistemului de drept. Astfel ajungem la 

concluzia că obiectul  dreptului constituțional are doua categorii de raporturi: 

1. Raport cu o dublă natură juridică – raporturile care fiind reglementate 

și de alte ramuri ale sistemului de drept sunt reglementate în același timp și de 

constituție, devenind astfel și raporturi de drept constituțional. 

2. Raportul specific de drept constituțional – formează obiectul de 

reglementare doar pentru normele de drept constituțional. 

Obiectul  dreptului constituționalîl formează raporturile sociale care se nasc 

în procesul de instaurare, menținere și exercitare a puterii de stat și care 

reglementează organizarea statală. 

Raporturile de drept constituțional constituie obiectul  dreptului 

constituțional ca ramură de drept. 

Subiectele raportului de drept constituțional  sunt oamenii luați 

individual sau grupați în colective. Una dintre părți sau subiecte este totdeauna 

deținătorul puterii sau organele reprezentative ale statului. 

În doctrina dreptului constituțional sunt recunoscute următoarele subiecte ale 

dreptului constituțional: 

1. Poporul– această calitate de subiect a  dreptului constituțional reiese 

din art. 2, al.1 din constituție: „Suveranitatea națională aparține poporului 
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Republicii Moldova care o exercităîn mod direct și prin organele sale 

reprezentative în formele stabilite de constituție‖. 

2. Statul apare ca subiect direct sau prin organele sale reprezentative. 

3. Organele statului pot fi toate instituțiile statale, comisiile 

parlamentare și alte autorități publice. 

4. Partidele, formațiunile politice, alte organizații– această calitate 

reiese din art. 41 din constituție „libertatea partidelor și a altor organizații social-

politice‖. 

5. Cetățenii  pot apărea ca subiect al  dreptului constituțional în 

următoarele cazuri:  

 ca persoane fizice în cazul raporturilor pentru realizarea drepturilor 

fundamentale; 

 ca persoane fizice învestite cu anumite demnități sau funcții 

(Președintele, deputatul s.a.); 

 organizați pe circumscripții electorale în cazul alegerilor parlamentare 

sau locale. 

6. Cetățenii străini  sau apatrizii apar ca subiecte ale raportului de drept 

constituțional în cazul dobîndirii cetățeniei sau acordării azilului politic. 

 

6. Noțiunea și trăsăturile normei juridice și a normei de drept constituțional. 

 

Norma juridică reprezintă o regula de conduita generală obligatorie și 

impersonalăinstituităși recunoscută de stat a cărei respectare poate fi asiguratăprin 

forța de constrîngere a statului. 

Trăsăturile specifice ale normei juridice sunt:  

 Norma juridică are un caracter general și impersonal.Ea nu are un 

caracter individual, stabilește doar reguli generale. 

 Norma juridică are un caracter obligatoriu, obligativitatea normei 

juridice reiese din asigurarea ordinii publice. 
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 Norma juridică are un caracter tip. 

 Norma juridicăimplică un raport intersubiectiv, deoarece are 

raporturi bilaterale. 

Structura normei juridice: 

 structura logico-juridică; 

 structura tehnico-legislativă. 

1. Structura logico-juridică este partea staticăinternăși stabilă a normei 

care conține trei elemente: 

 Ipoteza; 

 Dispoziția; 

 Sancțiunea. 

Ipoteza determină cercul de persoane cărora le este adresată această normă. 

Dispoziția este regula de conduită care exprimă drepturile și îndatoririle 

părților. 

Sancțiuneaindică măsurile de constrîngere de către  stat în cazul 

nerespectării dispoziției. 

2. Structura tehnico-legislativă reprezintă partea externa a normei 

juridice.Ea determină modul de exprimare a acestei norme care poate fi redat prin 

articole, aliniate, titluri sau capitole. 

Normele de drept constituțional reglementează conduita oamenilor în 

relațiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menținerii și 

exercitării puterii de stat. Aceste norme sunt cuprinse atît în constituție cit și în alte 

izvoare de drept constituțional. 

Normele constituționale  pe lîngă unele prevederi care reglementează 

nemijlocit unele relații sociale au prevederi care reglementeazăși unele instituții 

statale. 

În doctrina dreptului constituțional sunt cunoscute norme de aplicație 

mijlocită (indirecta) și norme de aplicație directa. 
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Normele de aplicație indirectă sunt norme care dau reglementări de 

principiu, pentru a fi puse în aplicare sunt necesare norme suplimentare de 

reglementare din alte ramuri. 

Normele de aplicație directa sunt normele care reglementează direct relațiile 

sociale și nu au nevoie de o reglementare suplimentară. 

Normele de drept constituțional pot fi divizate în dependență de: 

1. Sfera funcțională: 

a) norme constituționale  de reglementare nemijlocita; 

b) norme constituționale  de protecție și asigurare. 

2. Durata acțiunii în timp: 

a) permanente; 

b) provizorii; 

c) excepționale. 

3. Caracterul raporturilor: 

a) norme constituționale  materiale; 

b) norme constituționale  procesuale. 

4. Modul de influență: 

a) norme constituționale  obligatorii; 

b) norme constituționale  imperative sau categorice. 

7. Izvoarele  dreptului constituțional ca ramură de drept. 

În doctrina dreptului constituțional termenul de izvor are doua sensuri:  

 Material; 

 Formal. 

Izvoarele materiale sunt un sistem de factori sociali, politici, ideologici, 

materiali care determină acțiunea legiuitorului și dau naștere unor reguli izvorîte 

din necesitățile practice de necesitatea statului. 

Izvoarele formale sunt determinate de forma de adoptare și de organul emitent 

de adoptare a acestui izvor. 
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În doctrina  dreptului constituțional sunt cunoscute următoarele izvoare ale  

dreptului constituțional: 

1. Legea: 

a) constituția - legea fundamentalăși izvorul principal a întregului sistem 

de drept; 

b) legile constituționale - ele modifică sau abrogă (anulează) sau 

introduc texte noi în constituție și se aflăîn ierarhia superioară a legii; 

c) legile organice - ocupă locul secund după legile constituționale, pot 

interveni în domeniile expres prevăzute de constituție (art. 72); 

d) legile ordinare–intervin în orice domeniu cu excepția celor rezervate 

de legi organice. 

2. Actele normative: 

a) decretele președintelui; 

b) hotărîrile  parlamentului; 

c) hotărîrile  și ordonanțele guvernului; 

toate cu caracter constituțional 

d) actele Curții Constituționale. 

3. Precedentul judiciar este o decizie a Curții pe o cauză concretă 

devenită obligatorie la examinarea unor cazuri analogice. 

4. Cutuma (obiceiul)  este un precedent obligatoriu care se executăîn 

practică, dar nu a fost consfințit sau adoptat legislativ sau juridic. 

5. Codul regulilor religioase este o sursă specifică a dreptului care se 

aplica înțările islamice unde normele de drept constituțional sunt reglementate de 

coran sau qiyas. 

6. Contractele sau tratatele internaționale care au caracter constituțional 

și sunt ratificate (adoptate) de parlament. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Semnificaţia termenului „drept constituţional‖. 

2. Obiectul ramurii dreptului constituţional. 

3. Noţiunea ramurii dreptului constituţional. 

4. Raporturile de drept constituţional şi trăsăturile lor. 
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5. Subiectele raportului juridic constituţional. 

6. Normele juridice constituţionale şi trăsăturile lor. 

7. Clasificarea normelor juridice constituţionale. 

8. Instituţiile de drept constituţional. 

9. Izvoarele ramurii dreptului constituţional  

10. Constituţia – izvorul de bază al ramurii dreptului constituţional. 

11. Locul şi rolul dreptului constituţional în sistemul dreptului. 

12. Corelaţia  dreptului constituţional cu alte ramuri de drept. 

13. Obiectul ştiinţei dreptului constituţional. 

14. Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei dreptului constituţional. 

15. Direcţiile şi şcolile principale a ştiinţei dreptului constituţional. 

16. Dezvoltarea ştiinţei dreptului constituţional în  Republica Moldova. 

17. Corelaţia ştiinţei dreptului constituţional cu alte ştiinţe sociale. 

18. Dreptul constituţional ca disciplină de studiu 

În caz de necesitate, pot fi examinate şi alte subiecte la tema respectivă. 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 1. 

Alexandru Arseni, Drept constuţional şi instituţii politice, Chișinău 2005 

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Ediția 2, București 2004, Editura All 

Beck, p.4, 20 

 

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Vol. I, București 2001:, Editura 

Lumina Lex , p.28, 29 

Genoveva Vrabie, Drept constituţional şi instituţii politice contemporane: Iași, 1993, p.20-27 

 

Gheorghe Avornic, Elena Aramă, Boris Negru, Ruslan Costaș,Teoria generală a dreptului, 

Chișinău 2004, p.227 

 

Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului,București 1998, Editura Actami, p.12, 153 

 

Ioan Muraru, Drept constituțional și instituții politice:București 1998, Editura Actami, p.25-27, 

34-35 

 

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu Drept constituțional și instituții politice:București 2008: 

Ediția 13, Volumul I, Editura C.H. Beck, p.10, 23, 26 

 

Ion Guceac, Curs elementar de drept constituţional. Vol. I. Chişinău, 2001, p.15-23 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, Editura Lumina Lex, București 2001, p.20, 

25, 27 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, ediția a IV-a, revăzută și adăugată, Editura 

Lumina Lex, București 2004 

 

Mihai Bădescu, Drept constituțional şi instituţii politice, Lumina Lex, București 2001, p.4-7 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional, ediţia a II-a,Chişinău: USM, 2010 p.5-19 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional,  Chişinău: USM, 2004, p.11-17 

Авакьян С. А., Конституционное право России Том 1 Москва 2010, c.20, 39, 89 
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Capitolul 2. Teoria constituției. 

1. Noțiunea și apariția constituției. 

 

Etimologic cuvîntul „constituție‖ provine din latină „constitutio‖ – așezare 

cu temei sau starea unui lucru. În sistemul de drept roman „constituție‖ însemnă 

actul semnat de rege care avea o forță supremă față de celelalte legi. 

În statele feudale se înscriau în unele documente reguli obligatorii care 

aveau noțiunea de constituție. Pentru prima dată noțiunea de constituție în sensul 

larg apare ca noțiune scrisa în SUA în 1787. În unele state: Virginia – 1786, New 

Jersey – 1777. 

Conform teoriei lui Jean-Jacques Rousseau constituția reglementa norme ce 

se refereau la organizarea statala și garantarea drepturilor omului. 

Constituția este un act juridic fundamental alcătuit din norme de drept cu 

forță juridică supremă  care reglementează relațiile sociale din domeniul 

instaurării, menținerii și exercitării puterii de stat, stabilind în același timp limitele 

acestor puteri, garantînd drepturile și libertățile fundamentale. 

Concepția juridică  a constituției se poate exprima prin doua sensuri: 

 În sens material, 

 În sens formal. 

În sens materialconstituția reprezintă ansamblul regulilor de drept indiferent 

de natura și forma lor ce au ca obiect constituirea, competența, funcționarea și 

raporturile principale ale organelor de stat între ele sau dintre ele și cetățeni. 

În sens formalconstituția este ansamblul regulilor de drept indiferent de 

obiectul lor elaborate în scris și sistematic într-o anumită formă de către un organ 

de stat numit putere constituantă printr-o formă specială și complexă. 
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Constituția este o lege supremă din punct de vedere juridic în raport cu toate 

legile. Caracterul ei de lege fundamentalăsupremă reiese din reglementările și 

conținutul constituției, avînd un caracter politic și normativ. 

Caracterul normativ decurge din necesitatea de a conferi un caracter general 

obligatoriu pentru toate normele de drept. 

Caracterul politic reiese din faptul ca normele constituționale  

reglementează organizarea și competență instituțiilor politice în stat. 

În doctrina  dreptului constituțional este dificil de concretizat momentul 

apariției constituției în lume. Unii savanți care i-au în considerație numai 

constituțiile scrise pornesc de la constituția SUA (1787) și constituția franceză 

(1791). 

Alți savanți care i-au în vedere constituțiile cutumiare sau mixte pornesc de 

la constituția Marei Britaniei, deoarece cuprinde unele statute scrise cum ar fi 

„Magna Carta Libertatum‖ din 1215. 

Primele constituții au fost precedate de „Declarația de drepturi‖ sau 

„Declarația de Independență‖ cum ar fi „Declarația de Independență a statelor 

nord-americane‖ din 1786 și „Declarația franceză a drepturilor omului și 

cetățeanului‖ din 1789. 

Primele constituții au la bază principii cum ar fi separarea puterilor în stat, 

organizarea statală și garantarea drepturilor cetățeanului. 

2. Difuzarea constituției. 

 

Este primit și argumentat că evoluția constituțională și adoptarea 

constituțiilor în lume erau degenerate de mișcări revoluționare constituționale, de 

războaie mondiale sau răsturnarea regimurilor politice. În doctrina  dreptului 

constituțional sunt cunoscute următoarele valuri de difuzare ale constituției: 

1. declanșarea mișcării constituționale  a fost determinată de 

evenimentele din America de Nord, de adoptarea „Declarației de Independență‖ și 

constituția SUA din 1787, precum și revoluția franceză, adoptarea „Declarației 
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franceze a drepturilor omului și cetățeanului‖ precum și adoptarea constituției din 

1791, au determinat adoptarea mai multor constituții din lume (Suedia – 1809, 

Norvegia – 1841, Spania – 1812, Olanda – 1815 etc.). 

2. revoluția franceză din 1830 și din 1848 au dat imbold în Europa la 

elaborarea constituției belgiene din 1830, care a fost un etalon pentru adoptarea 

mai multor constituții din Europa (a fost în vigoare pînă în 1993). În baza acestei 

constituții a fost adoptată și prima constituție a României, din 1866. 

3. Primul Război Mondial (1914-1918) și căderea Imperiului austro-

ungar (1918) și a Imperiului Rus (1917), Revoluția din Octombrie din Rusia 

(1917) au degenerat doua mișcări constituționale : 

a) formarea unor state naționale în urma destrămării Imperiului austro-

ungar și adoptarea unor constituții progresiste; 

b) În urma Revoluției din Octombrie din Federația Rusă apar primele 

state socialiste și constituția Federației Ruse din 1918 de tip socialist. 

4. al doilea Război Mondial (1939-1945), în urma căruia mai multe state 

din Europa sunt nevoite să treacă la regimul socialist și adoptarea constituțiilor de 

tip socialist. Și în Africa și în alte state în urma mișcării de decolonizare 

(destrămarea sistemului colonial) apar state naționale adoptînd constituții după 

modelul fostelor state metropole. 

5. căderea regimurilor dictatoriale, destrămarea URSS, căderea zidurilor 

de la Berlin și adoptarea în multe state a „Declarației de independență‖, se 

adoptăconstituția de tip democratic și începînd cusfîrșitul anilor 1980 pîna astăzi 

au fost adoptate peste 100 de constituții în lume, inclusiv și constituția Republicii 

Moldova din 1994. 

3. Forme de constituții. 

 

În doctrina constituțională sunt cunoscute mai multe criterii de clasificare a 

constituțiilor: 

1. Îndependență de formă de exprimare: 
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constituții nescrise – sunt constituțiile care nu au formă unui izvor scris, dar 

exista în realitate și se  aplica temporar în rezultatul unor lovituri de stat; 

constituții mixte – sunt compuse din texte scrise, cutume, precedente 

judiciare, partea nescrisăși cea scrisă (constituția Marei Britaniei); 

constituții scrise – sunt compuse dintr-un singur act normativ avînd un 

caracter unitar. 

2. Îndependență de revizuirea sau modificarea constituției: 

flexibile (suple) – pentru modificare și revizuirea lor se aplică o procedură 

simplă și ordinară (constituția Marei Britaniei); 

rigide– modificarea lor necesită o procedură complexă pe o durată anumită 

de timp. 

3. Îndependență de regimul politic: 

democratice – care prevăd garantarea drepturilor cetățeanului, pluralismul 

politic, separarea puterilor în stat și deținătorul puterii este poporul; 

autoritare – limitează drepturile cetățeanului și promovează ideologia și 

politica unui partid unic și autoritar. 

4. Îndependență de timp: 

temporare – sunt limitate pe o anumită perioada de timp; 

permanente – sunt majoritatea constituțiilor care nu sunt limitate în timp. 

4. Procedee de elaborare și adoptare a constituției. 

Supremația constituției determină o procedura complexă specială de 

adoptare în cadrul căreia sunt distincte trei elemente: 

 inițiativa adoptării constituției; 

 organul competent să adopte constituția; 

 modurile de adoptare a constituției. 

Unele constituții prevăd expres organul care poate iniția procesul de 

elaborare și adoptare a constituției. El este desemnat prin noțiunea de putere 

constituantă. În doctrina constituțională pe perioada evoluției constituționalismului 

au fost cunoscute mai multe moduri de adoptare a constituției: 
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1. constituția acordata, numita și Carta Concedata, reprezintă constituția 

care este adoptată de monarh, care are o putere absolutăși este adoptată datorită 

constrîngerilor ce se fac față de societate; 

2. statutul (constituția plebiscitară) este o formă de constituție, care se 

votează pe cale plebiscitară, datorită acestui fapt ea se consideră mai progresivă 

decît constituția acordată, neajunsurile făcînd ca plebiscitul se organizează pe bază 

de teroare și constrîngere; 

3. constituția pact este adoptată prin intermediul unui pact (contract) 

între popor și rege; 

4. constituția convenție este adoptată de către o adunare denumită 

convenție. Această adunare se alege cu scopul de a adopta constituția, fiind o 

adunare reprezentativă a corpului electoral; 

5. constituția parlamentară este adoptată de parlament. 

La adoptarea acestei constituții se parcurg mai multe etape: 

 inițiativa constituțională; 

 elaborarea proiectului constituției; 

 discutarea publică a proiectului; 

 adoptarea proiectului de către parlament cu o majoritate calificată (2/3 

din numărul  total de deputați); 

 aprobarea constituției de către  popor prin referendum. 

Acest mod este cel mai democratic care se aplica în prezent în majoritatea 

statelor. 

5. Revizuirea sau modificarea constituției 

 

În sistemul constituțiilor rigide modificarea lor parcurge un proces complex, 

iar modificarea și adoptarea acestei inițiative de modificare se adoptă cu votul 

majorității calificative (2/3 din numărul  total de deputați). 
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În sistemul constituțiilor flexibile procedura de revizuire nu diferă de 

modificarea legilor organice sau simple, de aceea modificare se adoptă cu o 

majoritate simplă. 

Procedura de revizuire a constituțieirigide cuprinde trei etape: 

1. inițiativa de revizuire; 

2. dezbaterile inițiativei de revizuire de autoritatea publică competentă; 

3. adoptarea legii de revizuire a constituției. 

În constituția Republicii Moldova este consacrat un titlu separat (titlul VI) 

pentru procedura de revizuire a constituției. Conform art. 141 revizuirea poate fi 

inițiată de:  

 Cel puțin 200.000 de cetățeni a RM cu drept de vot, care trebuie sa 

provină din cel puțin jumătate din unitățile administrative de nivelul 2 (raioane), în 

fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături; 

 O treime din numărul total de deputați; 

 Guvernul. 

Proiectele de legi constituționale  vor fi prezentate Curții Constituționale,și 

în baza art. 135 c) din constituție se va pronunța asupra inițiativei de revizuire a 

constituției. Curtea Constituțională va emite un aviz în care se va expune, dacă 

aceasta inițiativă este în concordanță cu normele constituționale. Proiectul de 

modificare împreună cu avizul Curții Constituționale vor fi puse în dezbateri în 

parlament în urma căreia parlamentul trebuie sa adopte aceasta inițiativă cu votul a 

cel puțin 2/3 din deputați. În constituția RM suntprevăzute și limitele revizuirii, 

conform art. 142, dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al 

statului precum și neutralitatea statului pot fi revizuite numai cu aprobarea prin 

referendum cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale. Nici o 

revizuire nu poate fi făcută daca are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 

fundamentale alecetățenilor. Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de 

urgenta, de asediu sau de război. 
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Daca de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea constituției 

parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituțională, proiectul se consideră 

nul. 

6. Tipuri de legi 

Legea este un izvor de drept în sensul larg juridico-politic, ea reprezintă un 

act normativ scris care este rezultatul voinței unei autorități competente sau 

rezultatul voinței societății. În doctrina constituțională, legile sunt clasificate după 

mai multe criterii: 

1. În funcție de forța juridică:constituționale, organice și ordinare; 

În baza art. 73 legile constituționale ocupa primul loc în ierarhia legilor, ele 

introduc, abrogă sau modifică textul constituției; 

legile organice - sunt acele legi care reglementează organizarea, competența, 

funcționarea și structura organelor statului (art. 72); (se adoptă cel puțin prin două 

lecturi cu votul majorității deputaților aleși (51 voturi)); 

legile ordinare- reglementează acele domenii ce nu constituie obiect al 

reglementării legilor constituționale și organice, se adoptă cu majoritatea 

deputaților prezenți în sală; 

2. În funcție de conținutul lor avem:materiale și procesuale; 

 

materiale – reglementează activitatea subiecților de drept a persoanelor 

fizice, juridice sau organele statului; 

procesuale – reglementeazăforma de desfășurare a acțiunilor sau inacțiunilor 

ale subiecților de drept, inclusiv forma de emitere a actelor juridice; 

3. În funcție de obiectul reglementării distingem legi cu caracter 

constituțional, penal, civil s.a. 

4. legile se împart în: generale, speciale și excepționale; 

legile generale sunt acele legi, care se aplică tuturor relațiilor sociale sau ale 

subiectelor de drept; 
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legile speciale se aplica unor categorii de relații sociale sau unui strict 

subiect de drept; 

legile excepționale poartă un caracter temporar și se aplica în situații 

excepționale. 

5. În funcție de durata de timp distingem: permanente și temporare; 

legile permanente nu sunt limitate în timp; 

legile temporare au o anumită perioada de acțiune. 

Legile întră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial sau dacă 

este reglementat în textul legii întrarea în vigoare. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea constituţiei şi trăsăturile ei principale. 

2. Esenţa constituţiei. 

3. Apariţia constituţiei. 

4. Difuzarea constituţiei 

5. Funcţiile constituţiei. 

6. Forma constituţiilor. 

7. Structura constituţiilor codificate. 

8. Adoptarea constituţiilor. 

9. Revizuirea constituţiilor. 

10. Abrogarea constituţiilor. 

11. Clasificarea constituţiilor. 

12. Tipuri de legi după anumite criterii. 

 În caz de necesitate, pot fi examinate şi alte subiecte la tema respectivă.  
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Capitolul 3. Supremația constituției. 

 

1.Conținutul normativ al constituției și fundamentarea științifică a 

supremației constituției. 

 

În doctrina  dreptului constituțional nu exista o teorie bazata pe conținutul 

unic de constituție. Majoritatea constituțiilor din lume au un conținut complex care 

reglementează principii fundamentale pentru toate domeniile vieții politice, 

economice, culturale, juridice s.a.. Acest caracter al constituției îi dă o formă de 

lege fundamentală pentru toate relațiile sociale în stat. Majoritatea constituțiilor 

prevăd în textul lor că sunt adoptate de către popor sau în numele lui. În constituția 

SUA este folosită formula „Noi, poporul SUA‖, în Germania „Poporul german‖, în 

Franța „Poporul francez aprobă constituția‖. În funcție de conținut între 

constituțiile statelor exista deosebiri esențiale, nu există înconstituții o 

consecutivitate de norme care săstabileascăformă organizării de stat, exista doar 

trimitere la norma de drept ce prevede acest lucru.În majoritatea statelor 

constituțiile prevăd formă de guvernamînt, structura de stat, regimul politic al 

statului, separația puterilor, drepturile și îndatoririle cetățenilor. 

Supremația constituției este o calitate a constituției, care o situeazăîn vîrful 

instituțiilor politico-juridice dintr-un stat, fiind sursa principală a reglementărilor 
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din domeniul politic, juridic, social și economic. Constituția este sursa 

fundamentală a sistemului politic și a sistemului juridic național. Ea este plasată în 

fruntea ierarhiei actelor politice și a actelor juridice normative. Conținutul legii 

fundamentale reflectăcondițiile social-politice și istorice existente la moment cît și 

tradițiile istorice, interesele naționale, cultura, politica statului. Constituțiile scrise 

sunt elaborate de puterea constituantă a căror membri au calitatea de reprezentanți 

ai națiunii. Supremațiaconstituției se fundamentează pe conținutul și formă ei. 

În doctrina constituțională sunt cunoscute supremația materială și formală.  

Supremația materială se bazează  pe faptul ca întreaga ordine juridică se 

bazează pe constituție.  

Supremațiaformală se bazează pe faptul că adoptarea ei necesită mai multe 

etape complexe și se aprobă de către popor prin referendum. 

Constituția ca izvor principal al dreptului este partea integrantă a acestuia, 

toate celelalte ramuri de drept își găsesc punctul de plecare în conținutul 

constituției. Orice abatere de la această este considerată nula. Daca o 

normăconstituțională este modificată, se modifică și ramura respectiva de drept, 

dacă o ramură de drept se modifică, atunci ea trebuie să fie în concordanță cu 

normele constituționale. Supremațiaconstituției implică o serie de consecințe 

juridice care este asigurată în același timp și de garanții. Asigurarea supremației 

constituției înseamnă și asigurarea stabilității sociale și a ordinii juridice în stat. 

2. Garanțiile juridice alesupremației constituției. 

 

În doctrina constituțională sunt cunoscute trei garanții juridice: 

1. controlul general al aplicării constituției; 

2. controlul constituționalității legilor; 

3. îndatorirea fundamentală de a respecta constituția. 

1. Controlul general al aplicării constituției este rezultatul faptului ca 

întreaga activitate statală este bazată pe constituție. Constituția reglementează 

formele fundamentale de organizare a puterii și categoriile statului. Toate organele 
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statului trebuie să-și desfășoare activitatea în conformitate și în limitele prevăzute 

de constituție. Acest control general este prima generație juridică a supremației 

constituției, el realizîndu-se prin formele de control constituțional. 

2. Controlul constituționalității legilor este o formă de verificare a 

conformității legii cu constituția. Ca instituție a controlului constituțional ea 

cuprinde reguli privitoare la organele competente să exercite acest control precum 

și procedura prin care se aplică și măsurile luate în urma acestei verificări. 

3. Îndatorirea fundamentală de a respecta constituția este o îndatorire în 

primul rînd a Șefului statului de a veghea la respectarea constituției și 

corectitudinea aplicării de toate organele statului, autorităților publice, partidelor 

politice și a cetățenilor de a respecta constituția. 

Constituția RM este legea supremă, nici o lege, nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor constituției nu are putere juridică. 

3. Noțiunea controlului constituționalității legilor. 

 

Controlul constituțional este un control asupra transpunerii în viață a 

constituției, a legilor constituționale și celor organice. Controlul constituțional este 

o procedură de verificare a actelor emise de organele statului, proces prin care 

organul ce verifică poate anula actele organului controlat. În doctrina  dreptului 

constituțional pentru fundamentarea și argumentarea științifică a controlului 

constituțional s-au înaintat trei teorii de bază: 

1. Teoria organică reiese din faptul că, deoarece constituția este actul 

puterii legislative atunci actele organelor de stat prevăzute de constituție fiind 

ierarhic puterii legislative nu trebuie să contrazică actului acestei puteri. 

2. Teoria instituțională reiese din faptul că constituția instituie reguli 

privindactivitatea organelor de stat, nici una din ele neavînd o forță juridică 

supremă față de celelalte puteri. 

3. Teoria natural-juridică se consideră, că constituția instituie niște 

reguli de joc dintre guvernați și guvernanți, aplicînd astfel niște garanții 
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suplimentare cetățeanului, iar controlul constituțional este chemat să respecte 

aceste garanții. 

Prin esența sa controlul constituțional reprezintă și unul din mijloacele 

privilegiate de apărare a societății civile împotriva dominației puterilor statale. 

 

4. Evoluția instituției controlului constituțional. 

 

Controlul constituțional pentru prima dată a apărut în Europa, și anume în 

Anglia, unde în 1607 Edward Cook în calitate de președinte al Curții de Apel s-a 

pronunțat într-o cauză civilă. A fost pentru prima dată cînd tribunalul a verificat 

conformitatea legii votate de parlament. În SUA, Alexander Hamiltonîn lucrarea sa 

„Federația‖ precizează că o constituție este și trebuie să fie considerată de 

judecători drept o lege fundamentală supremă. În 1804 judecătorul John Marshall 

într-un proces civil Marbury vis-a-vis Madison recurge la expunerea conflictului 

între lege șiconstituție,menționând, că dacă doua legi (constituțiași legea) sunt în 

conflict, instanța ar trebui să decidă asupra cauzei respective, fie conform legii, 

neglijînd constituția, fie conform constituției, neglijînd legea. Acel precedent 

judiciar în SUA se aplică și astăzi. În Europa evoluția controlului constituțional a 

fost aplicat la începutul sec. XIX și în mai multe state europene: Franța, Germania, 

Italias.a. În România, printre primele state din Europa a consacrat dreptul 

judecătorului de a da prioritate normei constituționale în conflict cu o lege 

ordinara. Odată cu evoluția difuzării și apariției constituțiilor în lume au fost 

instituite și instituțiile controlului constituțional. În Europa pentru prima dată a 

apărut tribunalul constituțional din Austria (1920), bazat pe teoria lui Hans Kelsen, 

ulterior au apărut: în Italia – 1947, în Germania – 1949, înFranța – 1958, în Turcia 

– 1991, în Republică Moldova – 1995; ele avînd practic competențe comune de 

verificare a controlului constituțional, dar structura și denumire diferită, În 

dependență de fiecare stat, în Franța se numește „Consiliul Constituțional‖, în 
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Germania, Polonia – „Tribunalul Constituțional‖, în RM – „Curtea 

Constituționala‖. 

 

5. Modele de justiție constituționala. 

 

În spațiul științei dreptului constituțional sunt cunoscute mai multe modele 

de justiție constituțională reieșind din faptul organizării și competențelor: 

1. Modelul american este bazat pe precedentul și doctrina John Marshall 

realizat de Curtea Supremă a Statelor Unite, verificarea controlului constituțional 

este de competență instanțelor judecătorești la nivel de subiect al Federației, în 

vîrful căreia este Curtea Supremă la nivelul federativ, bazat pe un control 

descentralizat, difuz și dispersat. 

2. Modelul britanic nu poate fi atribuit nici celui american, nici celui 

european. El este caracterizat printr-un model concentrat sub jurisdicția Curții 

Supreme formată dinjudecători ordinari. 

3. Modelul european (Kelsen) se caracterizeazăprintr-un model 

concentrat specializat de judecătoriconstituționaliști, deciziile avînd un caracter 

definitiv care nu pot fi revăzute. Acest model poate fi atribuit și Curții 

Constituționale  a RM. 

6. Formele de control ale constituționalității legilor. 

 

Îndoctrina constituțională sunt cunoscute mai multe forme de control ale 

constituționalității legilor: 

1. Îndependență de timpul în care se efectuează controlul cunoaștem: 

a) Controlul preventiv(apriori) se aplică prealabil înfață proiectului legii. 

b) Controlul posterior se exercită asupra legilor deja publicate avînd 

forță juridică. (se aplică în RM)          

2. Îndependență de formă: 
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a) Controlul abstract – presupune verificarea unui act normativ în afara 

unui caz concret. 

c) Controlulconcret – are loc în urma unui proces judiciar concret.(se 

aplică în RM)          

3. Îndependență de modul înscrierii înconstituție: 

a) Controlul explicit este prevăzut direct în textul constituției.(se aplică 

în RM)          

b) Controlul implicit nu-i prevăzutînconstituție, dar reiese dinprincipiul 

legalității.(se aplică în RM)          

4. Îndependență de spațiul de realizare avem: 

a) Controlul intern – se aplică de organul care a emis actul. 

b) Controlul extern – se aplica de un alt organ specializat.(se aplică în 

RM)          

5. Îndependență de conținut avem: 

a) Controlul formal atrage atenție asupra condițiilor și cerințelor ce țin de 

adoptarea și elaborarea actelor normative.(se aplică în RM)          

b) Controlul material verifică conformitatea actului normativ cu 

prevederile constituționale .(se aplică în RM)          

6. După volum: 

a) Controlul general se referă la toate categoriile de relații sociale 

reglementate de constituție.(se aplică în RM)          

b) Controlul particular se refera la unele categorii de relații sociale.(se 

aplică în RM)          

 

7. Organele competente de a verifica constituționalitatea legilor 

Îndoctrina constituțională sunt cunoscute mai multe feluri de control: 

1. Controlul prin opinia publică – este un control elementar ce reflectă 

reacția publicăîn diferite situații în care sunt limitate normele constituționale  de 

către autoritățile publice; 
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2. Controlul prin referendum – este unadin cele mai democratice forme 

de control, însa este greu de organizat atunci cînd situațiile neconstituționale  sunt 

dese și se tărăgănează procesul; 

3. Controlul politic – se asigură conformitatea legilor înconcordanță  cu 

constituția de organele politice care emit actele normative, de aceea este o 

dificultate, ca organul care emite însăși el să verifice conformitatea legilor; 

4. Controlul printr-un organ jurisdicțional – acest fel de control este mai 

eficient decît cel politic, el este exercitat de către sistemul judecătoresc ierarhic, 

fiind curtea supremă. Se aplicăînsistemul american; 

5. Controlul unic printr-un organ specializat – este modelul european 

(modelul Kelsen), bazat pe modelul austriac, se aplicăîn majoritatea statelor 

europene,însă denumirea, componența, competențădiferă de la stat la stat. Acest 

model de control menit să asigure supremațiaconstituției fost instituit șiîn RM – 

„Curtea Constituționala‖, care a început activitatea sa la 23 februarie 1995, textele 

fundamentale pe care se bazează competența și organizarea Curții sunt: titlul 

Vdinconstituție, Legea cu privire la Curtea ConstituționalășiCodul jurisdicției 

constituționale . 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Supremaţia constituţiei. 

2. Controlul constituţionalităţii. 

3. Tipurile controlului constituţional. 

4. Modele de justiție constituțională. 

5. Avantajele și dezavantajele modelului European față de cel American. 

6. Organele competente de controlul constituțional în RM. 
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Capitolul 4.Dezvoltarea constituționala a Republicii Moldova. 

1.Prima etapa a dezvoltăriiconstituționale . 

a) Regulamentul Organic; 

Regulamentul Organic a fost votat de adunarea obșteascăși a întrat în 

vigoare la 1 ianuarie 1832. Astfel, pentru prima data în Moldova au apărut texte cu 

noțiuni de constituție, cu privire la organizarea de stat. Acest act prevedea 
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căputerea legislativă a domnitorului era limitată de adunarea obștească a căror legi 

adoptate erau supuse obligatoriu promulgării de către  domn. Domnitorul avea 

putere executivă, numea dregătorii, avînd calitatea de judecător suprem în fruntea 

divanului domnesc. A fost format sfatul administrativ și adunarea obștească 

extraordinară, care avea ca atribuție alegerea domnului. Acest act juridic era puțin 

favorabil dezvoltării constituționale, deoarece adunarea obștească nu participa 

activ la adoptarea șiînfăptuirea cadrului legislativ. 

b) Proclamația de la Islaz; 

Inspirați de „Declarația Franceză a Drepturilor Omului șiCetățeanului‖, 

Proclamația de la Islaz din 1848 prevedea că domnul nu mai este ales de adunarea 

generală, ci să fie responsabil înfață acesteia. După revoluțiadin 1848 din Moldova 

și Muntenia și tratatul încheiat între Rusia și Turcia, adunările obștești sunt 

înlocuite cu divanuri, formatedin boieri numiți de domn.  

c) ConstituțiaRomânieidin 1866; 

După unirea Moldovei și Valahiei într-un singur stat unic România, 

importanța constituționalăevoluează prin adoptarea Constituțieidin 1866 după 

modelul constituției belgiene (1831),Constituția a întrat în vigoare la 1 iulie 1866, 

la acel moment ea fiind una din cele mai moderne și democratice constituțiiîn 

Europa. Constituția cuprindea 8 titluri cu 133 articole. Titlurile reglementau despre 

teritoriul României, despre finanțe, despre puterea armată, despre revizuirea 

constituției, dispoziții tranzitorii și suplimentare. Primul articol prevedea 

căPrincipatele Unite Române constituie un singur stat indivizibil sub denumirea de 

România. Prevederile constituționale  reglementau căputerea legislativă se exercita 

colectiv de domn și reprezentanța națională,formatădin doua camere: Camera 

Deputaților și Senatul. Puterea executivă era exercitată de către domn cu ajutorul 

miniștrilor. Puterea judecătorească era exercitată de către curți și tribunale și 

organe speciale judecătorești constituite în baza legii. Un alt principiu al  dreptului 

constituțional era garantarea drepturilor și libertăților românilor. Aceste drepturi 

puteau fi exercitate numai de cetățeni români, cetățenia putea fi acordată numai 

persoanelor de rit creștin. Un alt principiu era principiul supremațieiconstituției 
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care însemna că toate legile trebuiau să fie în concordanță cu prevederile 

constituției. Constituțiadin 1866 a suferit un șir de modificări punînd temelia 

dezvoltării constituționale în stat. 

2. Perioada interbelică (constituțiile române). 

 

a) Constituția României din 1923; 

La sfîrșitul lunii martie 1923, Constituția României a fost votată, 

promulgatășipublicată la 29 martie 1923. Constituția cuprindea 8 titluri și 138 

articole, aproximativ 60% a fost preluat din textul constituțieidin 1866. Constituția 

se referea la declarații de drepturi și libertăți, garantarea lor de către stat, 

organizarea puterilor în stat și procedura de revizuire a constituției. Constituția 

garanta drepturile cetățenilor, cum ar fi: libertatea întrunirilor, a presei, dreptul la 

asociere, secretul corespondenței, dreptul la învățătură, dreptul de a alege și de a fi 

ales, dreptul la petiționare. Constituția garanta dreptul de vot universal egal și de 

drept, ca formă de guvernamînt era monarhia constituțională cu regim democratic 

parlamentar.Constituția consfințea separarea puterilor legislativă, 

executivășijudecătorească. Puterea legislativă era exercitată colectiv de către rege 

și reprezentanța națională bicamerala. Puterea executivă era exercitată de către rege 

cu ajutorul miniștrilor. Puterea judecătoreasca era exercitată de instanțele 

judecătorești, în fruntea cărora se afla Curtea de Casație avînd competențășide 

controlul constituțional. Constituția prevedea supremația ei, fiind aplicat controlul 

constituțional al legilor șicontenciosul administrativ.Constituțiadin 1923 a fost o 

constituție rigidă, deoarece asupra inițiativei de revizuire trebuiau să se pronunțe 

toate cele trei ramuri ale puterii. 

b) Constituțiadin 1938; 

În 1938 regele Carol al II-lea a emis o noua constituțieneținînd cont de 

procedura de abrogare și adoptare a constituției, ea a marcat trecerea de la un regim 

parlamentar la un regim autoritar cu prioritatea puterii executive. Rolul puterii 

legislative a fost diminuat, regele concentrîndîn monile sale toate trei ramuri ale 

puterii. Reprezentanta națională era un simpluInstrumentÎnmîinile regelui. 

Constituțiadin 1938 a fost suspendata la 5 septembrie 1940, în august 1944 este 

restabilităacțiuneaconstituțieidin 1923 și 1866, astfel punînd capăt regimului 

dictatorial. 
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3. Perioada constituțiilor socialiste. 

 

a) Constituția RASSM-1925; 

La 10 mai 1925, Congresul al 9-lea al Congresului Suprem dinîntreaga 

Ucraină a adoptat Constituția RASSM și a introdus modificările respective 

înConstituția Ucrainei. Aceastăconstituție cuprindea 48 de  puncte expuse în 7 

capitole și anume: prevederile generale, organele supreme de stat, sovietul 

comisarilor norodnici, stema și steagul. Aceasta constituție a consfințit prin lege 

dictatura proletariatului, bazat pe alianța clasei muncitoare șițărănimii, determinat 

de rolul conducător al partidului comunist. 

b) Constituția RASSM-1938; 

În baza dezvoltării și renovării a URSS, a constituției URSS din 1936 și a 

constituției Ucrainei din 1937 a fost adoptata o noua constituție RASSM care avea 

11 capitole și 114 articole. Constituția avea la baza ei politica ideologică a 

partidului comunist, sistemul economic cuprindea sistemul socialist de gospodărie 

și proprietatea colectivă. Ca proprietate socialistă era considerată proprietatea de 

stat și proprietatea colhoznică. Înorganizarea puterii de stat nu era realizat 

principiul separației  puterii în stat, ci era o putere unicăîn frunte cu partidul 

comunist. În fruntea puterii de stat era Sovietul Suprem avînd atribuțiile sale 

supreme, organele locale erau sovietele raionale, orășeneștiși sătești. Constituția a 

introdus dreptul de vot universal egal, direct și liber exprimat. Erau garantateși 

anumite drepturi: la munca, învățătură, asistență socială, libertatea asocierii; se 

declara ca cei mai conștienți se unesc în partidul comunist. Constituția concomitent 

înainta și anumiteîndatoririfață de stat: executarea legilor, respectarea disciplinei 

de muncă, păstrarea și consolidarea proprietății sociale șiîndatorirea față de patrie. 

c) Constituția RSSM-1941; 

Următoarea etapăîn dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova se 

referă la formarea RSSM și adoptarea constituțieidin 1941. Textul constituției se 

baza pe constituția URSS din 1936, pe constituțiaRSSU (Ucraina) din 1937 și cele 

doua constituții ale RASSM din 1925 și 1938. După structură ea nu se deosebea de 
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constituțiile celoraltor Republici Socialiste. Primul capitol declara statul ca stat al 

muncitorilor șițăranilor,baza politică o constituie societățile de deputați ale 

oamenilor muncii,apărutăîn rezultatul răsturnării puterii moșierești și a 

capitaliștilor șiinstaurarea dictaturii proletariatului. Capitolul doi declara drepturile 

suveraneși teritoriul care nu poate fi schimbat fărăconsimțămîntul poporului. 

Organele supreme în stat erau Sovietul Supremși Prezidiul Sovietului Suprem, 

ambele avînd putere legislativăși parțial executivă. Sovietul Comisarilor norodnici 

se caracteriza ca un organ suprem de putere executivăÎn fruntea căreia era 

Președintele lui. Ca organe locale erau sovietele locale alese dintre muncitori 

șițărani printr-un scrutin universal. Sistemul judecătoresc era înfăptuit de 

Judecătoria Supremă a RSSM subordonată Judecătoriei Supreme URSS. 

Înconstituție se garantau șidrepturi, cum ar fi: dreptul la muncă, dreptul la asistență 

socială, dreptul la odihnășiîndatoriri: serviciul militar obligatoriu și apărarea 

proprietății socialiste. Era prevăzută modificarea constituției, care era aprobată de 

Sovietul Suprem al RSSM cu votul a 2/3. 

d) Constituțiadin RSSM din 1978; 

După declararea Congresului URSS de socialism dezvoltat, adoptarea 

constituției URSS din 1977, la 15 aprilie 1978 a fost adoptatăîn unanimitate 

constituția RSSMdin 1978, ea fiind structuratădin preambul, 19 capitole și 172 

articole. În primul capitol se declara că toată puterea în RSSM aparține poporului, 

care o exercităîn mod direct prin sovietele de deputați ale norodului. Baza 

sistemului economic o constituie proprietatea socialistă. Constituția păstra 

ideologia unui partid unic,în fruntea puterii legislative era Sovietul Suprem, 

instanțele judecătorești erau formateîn baza judecătoriilor raionale, în fruntea 

cărora era Judecătoria Supremă. Procuratura avea atribuții de supraveghere 

supremă asupra executării legilor. Era prevăzută cetățenia dublă, cetățenia RSSM 

și cetățeniaa URSS.  Constituția lărgea sfera de drepturi și libertăți adăugînd la 

drepturile existente alte drepturi noi, cum ar fi: dreptul la ocrotirea sănătății, 

dreptul la locuință, dreptul de a participa la conducerea de stat, dreptul de a depune 

plîngeri împotriva organelor de stat și obștești.  



38 

 

Constituțiadin 1978 a avut forță juridică cu unele modificări pînă la 

adoptareaconstituției RM din 1994.  

4. Etapa actuala a constituționalismului modern 

 

Constituția Republicii Moldovadin 1994. 

Următoarea etapa a dezvoltăriiconstituționalismului în RepublicăMoldova 

este adoptarea „Declarației de independență‖ (1991), „Declarației de Suveranitate‖ 

(1990), alegerea primului parlament peprincipii democratice și adoptarea primei 

constituțiipeprincipii democratice la 29 iulie 1994, care a fost promulgatăși a intrat 

în vigoare la 27 august 1994. Conținutul normativ al constituției este formatdin 

preambul, 7 titluri, 151 articole.  

Primul titlu denumit „Principii generale‖ cuprinde norme referitoare la 

structura unitară a statului, suveranitateașiindependență, formărepublicană de 

guvernamînt, fiind caracterizat ca un stat unde persistă pluralismul politic și sunt 

garantate drepturile cetățeanului. Articolul 6 prevede separația și colaborarea 

puterilor: puterea legislativă, executivăși judecătoreasca. Constituția este socotită 

ca un act juridic suprem în stat. Simbolurile oficiale (art. 12)sunt drapelul, imnul și 

stema. Articolul 13 prevede limba de stat și funcționarea altor limbi.  

Titlul2 garantează drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.  

Titlul 3 desemnat ca „Autoritățile publice‖, este structurat în capitole și 

secțiuni, capitolul 4 este dedicat parlamentului ca unicul organ reprezentativ 

suprem și legislativ. Capitolul 5 prevede instituția președintelui 

RepubliciiMoldova, mandatul său juridic, alegerea, atribuțiile, demiterea și actele 

președintelui. Capitolul 6 intitulat „Guvernul‖ reglementează structura, atribuțiile, 

alegerea, investitura și actele guvernului. Capitolul 7 reglementează raporturile 

parlamentului cu guvernul. Capitolul 8 reglementează „Administrația publică‖ 

inclusiv și statutul special de autonomie al Găgăuziei. Capitolul 9 este dedicat 

autorităților judecătorești șiprincipiilorînfăptuiriijustițieiPrintr-o secțiune 

separatăsunt reglementate Consiliul Superior al Magistraturii și Procuratura. 
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Titlul 4 „Economia naționalăși finanțele publice‖ bazate pe economie de 

piață, proprietate privatăși proprietate publică. 

Titlul 5 reglementează statutul CurțiiConstituționale , atribuțiile (art. 135), 

structura (art. 136) și actele Curții. 

Titlul 6 este dedicat revizuirii constituției. Subiecții cu drept de revizuire 

(art. 141) și procedura de revizuire. 

Titlul 7 „Dispoziții finale și tranzitorii‖ reglementează, că odată cu întrarea 

în vigoare a constituției, este abrogatăconstituția RSSM din 1978. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Primele acte cu caracter constituţional, care au acţionat pe teritoriul Republicii Moldova: 

2. Constituţia României din 1866. 

3. Constituţia României din 1923. 

4. Constituţia României din 1938. 

5. Constituţia RASSM din 1925. 

6. Constituţia RASSM din 1938. 

7. Constituţia RSSM din 1941. 

8. Constituţia RSSM din 1978. 

9. Transformările constituţionale din Republica Moldova în perioada 1989 – 1994. 

10. Declaraţiei de  Suveranitate din 23 iunie 1990 

11. Decretul cu privire la puterea de stat 

12. Declaraţiei de Independenţă  din 27 august  1991. 

13. Elaborarea proiectului şi adoptarea Constituţiei Republicii Moldova din 1994. 

14. Structura şi conţinutul Constituţiei din 1994. 

15. Modul de revizuire a Constituţiei din 1994. 

16. Transformările constituţionale din Republica Moldova, începând cu anul 1994 şi până în 

prezent. 

În caz de necesitate, pot fi examinate şi alte subiecte la tema respectivă.  

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 4. 

Alexandru Arseni, Drept constuţional şi instituţii politice, Chișinău 2005  

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Ediția 2, București 2004:, Editura All 

Beck, p. 295, 316 

 

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Vol. I, București 2001:, Editura 

Lumina Lex, p.429 

 

Costachi Gh., Guceac I. Fenomenul constituţionalismului în evoluţia RepubliciiMoldova spre 

statul de drept. Chişinău: Tipografia Centrală. 2003  

 

Genoveva Vrabie, Drept constituţional şi instituţii politice contemporane: Iași, 1993, p.246 

 

Ioan Muraru Drept constituțional și instituții politice:București 1998, Editura Actami, p.95, 97, 

99 
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Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu Drept constituțional și instituții politice:București 2008: 

Ediția 13, Volumul I, Editura C.H. Beck , p.82, 85, 88 

 

Ion Deleanu, Drept constituțional și instituții politice, Tratat II:,Editura Europa Nova,București 

1996  

 

Ion Guceac, Curs elementar de drept constituţional. Vol. I. Chişinău, 2001, p.178-236 

Ion Guceac, Evoluția constituționalismului în Republica Moldova, Chişinău, 2005, p.75 

Ion Guceac, Constituția la răscruce de milenii, Chișinău 2013, p.207-266 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, Editura Lumina Lex, București 2001, p. 61, 

63, 65 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, ediția a IV-a, revăzută și adăugată, Editura 

Lumina Lex, București 2004 

 

Mihai Bădescu, Drept constituțional şi instituţii politice, Lumina Lex, București 2001, p.27, 30, 

33 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Chişinău: USM, 2010, 

p.100, 108 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional,  Chişinău: USM, 2004, p.59, 62, 65 

Constituția din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994 

Constituţia R.A.S.S.M. din 1925, revista „ВестникСоветскойЮстиций‖, nr. 12 din 1995.  

Constituţia U.R.S.S. din 1936, Chişinău, Editura: CarteaMoldovenească, 1970. 

Constituţia R.A.S.S.M. din 1938, Editura de stat a Moldovei,   Tiraspol, 1938. 

Constituţia R.S.S.M. din 1941, adoptatăprin Legea „Cu privire la adoptareaConstituţiei 

R.S.S.M.‖ din 12 februarie 1941 –Chişinău, 1941. 

Constituţiasocialismuluidezvoltat, Chişinău, Editura: Cartea Moldovenească, 1978. 

Constituţia U.R.S.S. din 1977, Chişinău, Editura: CarteaMoldovenească, 1978.  

 

 

Capitolul 5. Puterea de stat. 

1.Noțiunea de putereși constantele puterii. 

 

Puterea (lat. „potestas‖ – abilitatea, putere) este o abilitate sau un drept de a 

face ceva, capacitatea de a impune propria voință sau de a exercita 
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autoritateaasupra altora. Puterea poate fi politică, legislativă, judecătorească, 

spirituală etc. Puterea desemnează ansamblul sau sistemul relațiilor de putere 

constituităîntr-o societate istorică determinată pentru exprimarea unei 

autoritățiasupra unui individ sau asupra unei colectivități cu un anumit scop pentru 

a impune societății o dezvoltare. Puterea este un fenomen rațional avînd anumite 

scopuri, scopul poate fi deliberat sau poate fi impus asupra societății. Puterea este o 

condiție a ordinii sociale, iar libertatea și binele sunt posibile doar într-o astfel de 

formă. În doctrina  dreptului constituțional sunt recunoscute următoarele constante 

ale puterii: 

1. Caracterul de putere – puterea este o forță efectivă de a exprima și 

realiza voința ca voința obligatorie pentru întreaga societate; 

2. Puterea de stat este o putere de constrîngere. La realizarea puterii de 

stat guvernanții aplică un sistem întreg de mijloace de constrîngere împotriva celor 

ce nu li se supun sau în cazul în care sunt încălcate normele de drept. Acest 

element deosebește puterea de stat de orice altă putere; 

3. Caracterul social al puterii statale. Puterea organizată a apărut ca 

puterea unor forțe sociale și a fost folosită la consacrarea și protejarea intereselor 

societății; 

4. Caracterul organizat al puterii statale. Puterea de stat este și există 

numai ca o putere organizată sub formă unui aparat, mecanism sau ansamblu bine 

organizat de autorități; 

5. Suveranitatea puterii de stat reprezintăsupremațiașiindependența 

puterii în exprimarea și realizarea voinței guvernanților ca voința de stat. 

 

2. Separarea puterilor de stat. 

 

Separarea puterilor este un principiu fundamental al democrației moderne 

conform căruia puterea este distribuităîntre cele trei ramuri ale guvernării: puterea 

legislativă, puterea executivăși puterea judecătorească. Fiecare putere este 
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localizatăîntr-o instituție separată avînd fiecare din ele sistemul său bine organizat, 

atribuțiileșicompetențele sale, bazându-se pe normele reglementate de constituție. 

Separarea nu înseamnăînsa izolare, ele colaboreazăîntre ele, participă la 

funcționarea celorlalte puteri printr-unsistem de control reciproc și echilibrare. 

În doctrina  dreptului constituțional teoria separației  puterilor în stat a apărut 

la începutul sec. XIV, ea a fost ca o reacție împotriva monarhiei absolute, 

monarhia absoluta fiind o formă de guvernămînt, unde regele concentreazăîn 

mîinile sale puterea supremă, considerînd că el este statul. Se considera că teoria 

dată a apărutîn timpurile antice, cînd Aristotel în lucrarea sa „Politica‖ vorbește, 

căîn orice orînduire statală exista trei părți, care au competență sa: 

1. Adunarea generală, care delibera afacerile publice; 

2. Corpul magistraților,căruiaîi aparținea comandamentul (autoritățile); 

3. Corpul judiciar, care avea misiunea înfăptuiriijustiției 

Aristotel descrie diverse forme de activitate ale statului, dar nu stabilește nici 

o repartiție a funcțiilor dintre aceste organe. El admite că fiecare parte sau individ 

poate îndeplini concomitent și orice altăfuncție. 

În teoria dreptului cel care a dat prima definiție a doctrinei moderne a 

separației  puterilor în stat a fost filosoful englez John Lockeîn lucrarea sa 

„Guvernămîntul civil‖, el a atribuit teoriei trei puteri: 

1. Puterea legislativă; 

2. Puterea federativă; 

3. Puterea executivă. 

Între aceste puteri puterea supremă este cea legislativă, deoarece adoptă 

norme de drept obligatorii. Puterea executivă are un caracter limitat și este 

încredințată monarhului. 

Potrivit concepției sale, puterea legislativăși cea executivă trebuie sa fie 

separate, iar puterea federativa poate fi atribuită uneia dintre puteri. John Locke nu 

distinge puterea judecătorească pentru înfăptuirea justiției 

O alta teorie este teoria lui Montesquieu, care a dezvoltat teoria separației  

puterilor, el menționînd căîn fiecare stat exista trei puteri distincte: puterea 
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legislativă, executivășijudecătorească. Aceste trei puteri pot fi atribuite unor organe 

separate șiindependente între ele. Aceasta teorie a stat la baza constituției SUA din 

1787și a multor constituțiidin lume. 

În art. 16 al „Declarației franceze a drepturilor omului șicetățeanului‖ din 

1789 este menționat ca „orice societate în care garanția drepturilor nu este 

asigurată, nici separația puterilor determinată nu are constituție‖. Aceasta teorie a 

jucat un rol important înevoluția statelor moderne înformă cea mai 

simplă,principiul separației  puterilor în stat: Funcția legislativă – prin care se 

înțelege elaborarea și adoptarea normelor obligatorii destinate reglementărilor 

relațiilor sociale; Funcția executivă asigură aplicarea acestor norme cu 

împuternicirile statului aplicînd și forța de constrîngere; Funcția  jurisdicțională 

cuprinde activitatea de soluționare a litigiilor apărute în societate în cadrul unor 

proceduri publice sau contradictorii bazate pe norme legale. 

Fiecare dintre aceste funcții ale statului sunt delegate unor organe distincte, 

independente una față de alta.  

 Funcția legislativă este atribuită parlamentului. 

 Funcția executivă – guvernului și șefului de stat. 

 Funcția  jurisdicțională – sistemului organelor judiciare. 

3. Reglementarea constituționala a principiului separației  puterilor în stat. 

 

Înconstituția RM, art. 6 „Separarea și colaborarea puterilor‖ se stabilește 

căîn RM puterea legislativă, executivășijudecătorească sunt separate și 

colaboreazăîn exercitarea prerogativelor ce le revin potrivit constituției; art. 2 

„Suveranitatea națională aparține poporului RM, care o exercita în mod direct 

șiprin organele sale reprezentative în formele stabilite de constituție‖. 

Totodatăconstituția consacrăși echilibrul puterilor în stat. Controlul reciproc dintre 

aceste puteri este reglementat de art. 135 a), conform căruia Curtea Constituțională 

este un organ unic specializat pentru verificarea conformității actelor conform 

constituțieiși este garantul supremațieiconstituțieiși garantul separației  puterilor în 
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stat. Conform art. 135 a) se executa controlul constituțional la sesizare (adresare) a 

legilor șihotărîrilorparlamentului, a decretelor președintelui, a hotărîrilor și 

ordonanțelor guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Moldova este 

parte. Totodată au dreptul de a sesiza Curtea Constituțională,subiecțidin partea 

celor trei puteri ale statului: Șeful statului, Guvernul, ministrul justiției, fracțiunea 

parlamentară, deputații, Curtea Supremă de justiție, procurorul general.  

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea şi  funcţiile statului. 

2. Sistemul organelor puterii publice. 

3. Puterea de stat. 

4. Suveranitatea de stat. 

5. Caracteristica constantelor puterii. 

6. Separarea și colaborarea puterilor 

7. Reglementarea constituțională a separațiilor puterilor. 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 5. 

Alexandru Arseni, Drept constuţional şi instituţii politice, Chișinău 2005  

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Ediția 2, București 2004:, Editura All 

Beck, p. 52 

Costachi Gh., Statul de drept: Între teorie şi realitate. Chişinău, 2000 

Costachi Gheoghe, Petru Hlipca, Organizare și funcționarea puterii în statul de drept, Chişinău, 

2011 

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Vol. I, București 2001:, Editura 

Lumina Lex, p.273, 292, 301 

 

Gheorghe Avornic, Elena Aramă, Boris Negru, Ruslan Costaș,Teoria generală a dreptului, 

Chișinău 2004, p.129 

 

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu Drept constituțional și instituții politice:București 2008: 

Ediția 13, Volumul II, Editura C.H. Beck, p.3, 5, 7 

 

Ion Guceac, Curs elementar de drept constituţional. Vol. I. Chişinău, 2001, p.70 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, Editura Lumina Lex, București 2001, p.187 

Mihai Bădescu, Drept constituțional şi instituţii politice, Lumina Lex, București 2001, p.83 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Chişinău: USM, 2010, p. 

164 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional,  Chişinău: USM, 2004, p.68, 69 

Авакьян С. А., КонституционноеправоРоссииТом1Москва 2010, c.385, 392 
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Capitolul 6. Statul și elementele constitutive ale statului. 

 

1.Noțiunea de stat. 

 

Cuvîntul stat provine din latină „status‖ ce înseamnă stabil sau permanent. 

Inițial în dreptul roman cuvîntul se folosea la tipuri de așezări ale societății umane. 

Stat este un sistem organizațional, care realizeazăîn mod suveran conducerea 

unei societăți pe un teritoriu determinat deținîndîn acest scop monopolul creării și 

aplicării dreptului. El are următoarele caracteristici: 

 O organizație politică a societății  cu ajutorul căreia se 

realizează conducerea societății; 

 O organizație, care deține monopolul creării și aplicării 

dreptului; 

 O organizație, care dețineși exercită puterea de stat pe un 

teritoriu determinat; 

 O organizație politică a deținătorilor puterii de stat în 

exclusivitate, care poate obliga voinței generale șiîn caz de nesupunere 

forța de constrîngere.  

La constituirea unui stat stau trei elemente de baza: 

 Națiunea (poporul); 

 Teritoriul; 

 Puterea publică. 

Lipsa unui element component duce la inexistența statului. 

2. Națiunea ca element constitutiv al statului. 

Populațiaconstituie dimensiunea demografică, psihologicăși spirituală a 

statului; este o comunitate de indivizi, care se află pe un teritoriu determinat al 

statuluiși asupra căreia se exercită puterea de stat. Un teritoriu fără populație nu 

poate constitui un stat. Din populație fac parte: Cetățenii , Cetățenii  străini și 

apatrizii. Dintre aceste trei categorii de persoane numai Cetățenii  se bucura de 
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toate drepturile fundamentale constituționale  reglementate de constituție avînd și 

anumite îndatoriri fundamentale față de stat. În unele cazuri Populația este 

identificată cu Națiunea. Națiunea nu trebuie confundată nici cu Populația nici cu 

statul. 

Națiuneaeste o comunitate umanăformată istoric pe un teritoriu determinat 

de care își leagă trecutul său, prezentul și viitorul. Comunitatea este 

caracterizatăprin unitatea etnica, culturală, tradiție, religie, factura psihicăși 

spiritualitatea  de neam. Națiunea este mai restrînsă decît Populația, ea formînd 

nucleul unei populații. Națiunea este produsul unui îndelungat proces istoric avînd 

la bază comunitatea de origine etnica. Elementele națiunii sunt: rasa, limba de 

comunicare, religia, tradiții istorice, interesele materiale și culturale comune, 

situația demografica. 

Naționalitateareprezintă atît legătura individuală cu Națiunea cît sunt legați 

între ei în același timp și de un stat național. Ea reprezintă apartenența individuală 

la o anumită națiune. În unele state este reglementat raportul stat-națiune. Art. 2 

dinconstituția RM stabilește, că suveranitatea națională aparține poporului RM. 

Art. 10 stabilește, că statul are drept fundament unitatea poporului RM. Din punct 

de vedere al raportului stat-națiune, statele se împart în state naționale (statele 

europene), la baza cărora este o națiune și denumirea statului coincide cu 

denumirea națiunii și state multinaționale (Federația Rusa) avînd la bază mai multe 

națiuni. 

Minoritățile naționaledesemnează un grup etnic numeric inferior națiunii 

sau restului populației a cărei membri au caracteristici etnice, religioase, 

lingvistice, tradiții și obiceiuri. Acest grup locuiește pe un anumit teritoriu, dar în 

urma unor circumstanțe. cum ar fi colonizarea teritorială, strămutarea forțată a 

frontierei au rămas minoritar pe teritoriul unui alt stat.  

Dreptul internațional presupune ocrotirea minorităților, înlăturarea oricăror 

discriminări, afirmarea și garantarea în drepturi a tuturor cetățenilor ce alcătuiesc 

poporul unui stat. Constituția RM reglementează, că RM este patria 
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comunășiindivizibilă a tuturor cetățeni lor fără deosebire de rasă, naționalitate, 

origine etnică, apartenența politică, avere sau origine socială. 

Cetățeni a este apartenența juridică a individului la un stat, nu depinde de 

naționalitate sau etnie. Cetățenia îi asigură drepturi șigaranțiiinclusiv drepturile 

exclusiv politice (dreptul de a alege, de a fi ales și dreptul de revocare). 

Grup etnic este un grup de indivizi avînd etnie comuna, cum ar fi: limba de 

comunicare, tradițiile, obiceiurile, religia, dar în urma unor migrații sau prigoniri 

locuiesc pe teritoriul altui stat a cărui națiune coincide cu denumirea statului. Statul 

îi garantează toate drepturile excluzînd orice discriminare. 

Istoria cunoaște cazuri de existențăa unor numeroase popoare, care nu 

formează națiuni sau state continuînd la aspirația formării unui stat propriu (bascii, 

kurzii, romii). 

3. Teritoriul ca element constitutiv al statului. 

 

Teritoriul este o dimensiune materială a statului, el nu este doar o noțiune 

geografică ci un concept politic și juridic. 

Teritoriul statului este partea din globul pămîntesc ce cuprinde solul, 

subsolul, apele și coloana de aer deasupra solului și a apelor asupra cărora statul își 

exercită puterea suverană. Mai sunt recunoscute de dreptul internațional teritoriile, 

unde sunt plasate reprezentanțele diplomatice ale unui stat străin (ambasadele, 

oficiile consulate), navele aeriene, navele cosmice și navele maritime, care au 

arborate simbolurile oficiale de stat. 

Funcțiile teritoriului sunt: 

 Teritoriul este factorul care permite situarea statului în spațiu 

șidelimitându-l de alte state; 

 Prinintermediul teritoriului statul stabilește legătura cu cei ce-l 

locuiesc; 

 Determinăîntinderea geografică a puterii de stat; 

 Teritoriul este simbolul și factorul de protecție al ideii naționale. 
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Elementele constitutive ale teritoriului sunt: 

 Solul este principalul element al teritoriului alcătuit din uscatul 

aflat sub suveranitatea naționala; subsolul întrăîn componența teritoriului 

fără nici un fel de îngrădire juridicăinternațională. 

 Spațiul acvatic este alcătuit din apele interioare și marea 

teritorială, apele interioare pot fi: rîuri, lacuri, bazine, fluvii; marea 

teritorială este fîșia de-a lungul malului mării cu lățimea de 12 mile 

maritime. 

 Platoul continental este o prelungire a teritoriului, reprezintă 

solul și subsolul mării adiacente coastelor situate de marea teritorială pînă la 

o adâncime de 200 m. 

 Spațiul aerian este coloana de aer aflată deasupra solului 

șispațiului acvatic al teritoriului pîna la spațiul cosmic. 

Pentru a fixa înspațiucompetență teritorialăși suveranitatea statului, statul 

trebuie să fie delimitat de teritoriul altor state. Aceste delimitări se fac prin 

frontiere. 

Frontierele sunt niște linii reale sau imaginar trasate între diferite puncte ale 

globului pămîntesc pentru a delimita teritoriul unui stat. Ele pot fi terestre, aeriene, 

maritime și fluviale. 

Frontierele se mai împartîn: 

 orografice – trasate cu ajutorul reliefului sau malurilor rîurilor 

sau fluviilor; (frontiera de pe Prut și Nistru) 

 geometrice – cele trasate prin linii drepte între state formînd 

diferite forme geometrice; (în SUA) 

 astronomice – trasate cu ajutorul unor meridiane sau paralele 

geografice. 

Înconstituția Republicii Moldova (art. 3) este prevăzut, ca teritoriul 

Republicii Moldova este inalienabil, frontierele țării sunt consfințite prin legea 

organica respectîndu-se principiile și normele unanim recunoscute de dreptul 

internațional. În Republică Moldova organizarea administrativ-teritorială se 
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bazează pe „Legea privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii 

Moldova‖ nr.764 din 27.12.2001, sunt prevăzute ca aspect administrativ raioane, 

orașe, sate și municipii.  

Satul reprezintăpopulația rurală unita într-un teritoriu, doua sau mai multe 

sate se pot asocia și constitui o comuna.Orașuleste o unitate administrativ-

teritorială mai dezvoltată, decît satul din punct de vedere economic și social-

cultural. Orașelor le revin un rol deosebit în viața economică, culturalășiștiințifică 

privind dezvoltarea și organizarea statului. Cu statut de municipiu sunt orașele 

Chișinău, Bălți, Bender, Comratși Tiraspol. Conform art. 111 

dinconstituțieGăgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care 

este parte integranta șiinalienabilă a Republicii Moldova șisoluționează de sine 

stătător în limitele competenței sale potrivit prevederilor constituției Republicii 

Moldova problemele cu caracter politic, economic și cultural. Controlul asupra 

respectării legislației Republicii Moldova în teritoriul autonom Găgăuzia se 

exercită de către guvern. Pămîntul, subsolul, apele și resursele naturale aflate pe 

teritoriul unității administrativ-autonome Găgăuzia sunt proprietatea poporului 

Republicii Moldova.  

4. Puterea publică. 

 

Orice societate, oricît de primitivă ar fi trebuie săaibă o organizare și o 

putere. Puterea organizează dezvoltarea societății, fără putere nu exista nici o 

organizare și nici o ordine. Distingem diferite puteri sau expreșii: puterea 

economică, puterea militară, puterea judecătorească, puterea publică, însa doar o 

putere suverană, care are competență pe un anumit teritoriu delimitat, poate fi 

numită autoritate publică sau putere publică.  

Autoritatea publică sunt nișteinstituții care exercită funcțiile guvernării ale 

unei societăți, asupra unui teritoriu, avînd legitima putere și mijloace necesare de 

constrîngere proprii puterii publice. În literatura de specialitate este menționat, că 
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puterea publică este o formă a puterii sociale cu caracter normativ de continuitate 

și permanentă, care are drept scop realizarea intereselor societății.  

Caracterele puterii sunt: 

 Puterea de stat este o putere politică; 

 Puterea de stat deține monopolul constrîngerii; 

 Puterea de stat este unica; 

 Puterea de stat are o sferă generală de aplicare; 

 Puterea de stat este suverană.  

În numeroase constituții, puterea de stat se echivalează cu termenul de 

suveranitate sau puterea poporului sau a națiunii. Suveranitatea este utilizată pentru 

a sublinia supremația puterii de stat. În literatura de specialitate pot fi întîlnite doua 

feluri de suveranități: suveranitatea externa și suveranitatea internă. 

Suveranitatea externăreprezintă raportul statului cu alte state suverane. În 

dreptul internațional statul poate încheia diferite convenții sau tratate internaționale 

sau poate adera la diferite organizații sau convenții internaționale. Fiecare stat, 

indiferent de mărimea teritoriului, mic sau mare, toate sunt egale avînd statutul de 

subiect al dreptului internațional. 

Suveranitatea internă reglementează faptul, căîninteriorul statului 

monopolul puterii, adoptării și aplicării este exercitat de o singură putere de stat.  

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Elementele statului suveran – Republica Moldova: 

 caracterul constituant al puterii de stat 

 unitatea teritorială, organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 

 spaţiu constituţional unic, 

 legitimitatea organelor puterii publice, 

 cetăţenia, 

 proprietatea publică 

 sistemul de creditare - monetar unic, 

 forţele armate, 

 capacitatea de subiect internaţional, 

 statutul oficial al limbii de stat, 

 simbolurile de stat. 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 6. 
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Capitolul 7. Structura de stat. 

 

1.Noțiunea structurii de stat. 

Structura de stat este organizarea politico-teritorială a statului, inclusiv 

statutul juridic și politic al parților lui componente șiprincipalele raporturi între 

organele de stat centrale și cele regionale. Problema structurii de stat sau a 

organizării teritoriale a apărut odată cu formarea sau extinderea teritorială a 

statului. Îndoctrina dreptului sunt cunoscute doua concepții mari ale structurii de 

stat, cea unitarăși cea federativă. Deosebirea esențialădintre aceste doua forme 

constăîn faptul, ca în cazul formei unitare teritoriul statului este constituit 
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dinunități administrative sau unități politico-administrative. În cazul formei 

federative unitățile teritoriale ale statului sunt subiecte federative avînd 

competențele lor proprii pe un anumit teritoriu, uneori avînd și statut de state în 

componența statului federativ. Formă structurii de stat nu depinde de regimul 

politic, de formă de guvernamînt, de numărul sau densitatea populației sau de 

mărimea teritoriului. 

 

2. Statul unitar. 

Din punct de vedere al structurii de stat, statul unitar se consideră cea mai 

răspânditaformă. Statul unitar este o singurăformațiune statală pe un teritoriu 

delimitat de frontiere și avînd următoarele caracteristici de baza: 

 O singurăconstituțieși un singur sistem legislativ; 

 Un singur sistem de organe superioare în stat (organul executiv, 

legislativ și puterea judecătorească); 

 Un organ al sistemului judiciar care exercită soluționarea 

litigiilor în baza unor norme unice materiale și procedurale; 

 Divizarea teritoriului în unități administrativ-teritoriale care au 

competența sa în baza legii și sunt subordonate în limitele prevăzute de lege 

organelor centrale; 

 O cetățenie unica (cu excepția Republicii Moldova). 

 

Structura unitara a statului este condiționată de necesitatea unei pieți unice, 

de centralizare a puterii și de evoluția statului. Îndependență de gradul și formele 

de control ale puterii centrale asupra organelor administrativ-teritoriale distingem 

state unitare centralizate și state unitare descentralizate. 

Statele unitare descentralizate sunt acele state, unde persistă autonomia 

locala și conform legislației sau constituției au competență sa la nivel 

administrativ-teritorial. 
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Statele unitare centralizate sunt acele state unde autoritatea publică centrala 

are o competențăși putere pe întreg teritoriu al statului. Aceste state avînd un 

caracter autoritar pronunțat.  

 

3. Statul federativ. 

 

Formă respectivă este mai puținrăspândită decît cea unitară, noțiunea acestei 

forme a structurii de stat provine din latină „foiedus‖ ce înseamnă uniune. 

Federația reprezintă uniunea de doua sau mai multe state membre care,în 

limitele și condițiile stipulate de constituția federației își exercită anumite atribute 

suverane în favoarea statului federativ. 

Caracteristicile statului federativ sunt: 

 Are o constituție federalăși un sistem legislativ federal, fiecare 

subiect al federației avînd constituțiașisistemul său legislativ; 

 Federația este constituitădin unități statale care sunt subiectele 

acestei federații avînd competențele sale reglementate de constituția 

federală; 

 Subiectele nu sunt state în sensul larg al cuvîntului, ele nu 

beneficiază de suveranitate completa; 

 Existenta cadrului dublu de organe supreme în stat, la nivel 

federal (puterea legislativă, executivășijudecătorească) și la nivel de subiect 

al federației; 

 În parlamentul federal, mai exact Camera Superioara sau 

Camera Reprezentanților  sau Senatul sunt reprezentanții subiectelor 

federației; 

 Populația federației reprezintă un corp unitar, persoanele pot 

avea doua cetățenii , cetățenia statului federativ și cetățenia statului membru; 

 Statele federative sunt subiecte ale dreptului internațional, iar 

statele membre sunt subiecte ale dreptului intern. 
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Îndependență de reprezentanții subiectelor federației în parlamentele 

federale întîlnimfederații simetrice și asimetrice. 

Federațiasimetrică sunt acele federații, care în parlamentul federal auun 

număr egal de reprezentanți ai subiectelor federației. (de ex. Senatul SUA, cîte 2 

senatori) 

Federația asimetrică – numărul reprezentanților în parlamentul federal 

depinde proporțional de numărul populației în subiectele federației sau de mărimea 

teritoriala. (de ex. Republică Federala Germană) 

4. Asociațiile de state și ierarhiile de state. 

 

Asociațiile de state sunt asemănătoare federațiilor însa ele nu dau naștere 

unui stat nou, dar rămînîn asociere.  

Principalele forme ale asociațiilor de state sunt: confederațiile și uniunea de 

state. 

 

Principalele forme ale ierarhiilor de state sunt: statul vasal, statul protejat, 

dominioanele britanice, teritoriile sub mandat, statele sub tutela internațională. 

Asociațiile de state se deosebesc de ierarhiile de state, deoarece 

suveranitatea statelor membre ale asociațiilor sunt egale. În ierarhiile de state, unul 

sau mai multe state membre își pierd suveranitatea lor în folosul unui stat 

protector.  

Confederațiareprezintă o uniune de statepăstrându-și suveranitatea și 

calitatea de subiect al dreptului internațional, își unesc eforturile pentru 

promovarea unor interese comune (economice, militare, culturale, politice, 

diplomatice etc.). În scopul realizării intereselor comune pe plan extern, 

confederațiaîși constituie un organ comun al asociației (parlament, adunarea 

confederală, dieta). Din acest organ fac parte reprezentanții statelor membre avînd 

următoarele caracteristici: confederația nu se bazează pe constituție, ci pe un pact 
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sau tratat internațional. Confederația este o uniune de drept internațional formată 

pe principii benevole, în cadrul confederației statele membre îșipăstrează 

suveranitatea soluționînd probleme comune. În cadrul confederației se asigurăși se 

respecta dreptul de a ieșidinasociație cu condiția respectării pactului confederației. 

Confederațiareprezintă o asociație dirijata de un organ comun constituit din 

reprezentanții statelor membre. Actele normative emise de acest organ devin 

obligatorii după ratificarea (aprobarea) fiecărui stat membru. Confederația nu 

devine un stat, nu obține personalitate juridicăși nu este subiect de drept 

internațional. 

Uniunile de state reprezintă forme interstatale constituite prin asocierea a 

doua sau mai multe state guvernate de același suveran. Actual aceasta formă a 

rămas istorică, dar s-a manifestat în doua aspecte: uniunea personalăși uniunea 

reală. 

Uniunea personală este o formă temporară de asociere între doua sau mai 

multe state conduse de un singur monarh sau șefi de stat comuni. Uniuni personale 

au fost: Marea Britanie și Hanovra, Marele Ducat și Luxemburg. 

 

Uniunea reală reprezintă asocierea a doua sau mai multe state nu doar prin 

existența unui sef de stat comun, dar și crearea unui sau a mai multor organe 

comune. Uniunea reală se crea printr-un act juridic avînd reglementate scopurile 

comune. Suveranitatea statului se contopesc. (Principatele Unite, Imperiul austro-

ungar). 

Ierarhii de state. 

Statul vasal este oformă a structurii de stat în care statul are teritoriul său, 

structură politică, dar dispune de suveranitate incompletă, deoarece are anumite 

obligații față de alt stat. Obligațiile statului vasal de obicei erau militare sau 

sprijinul cu anumite atribuții bănești. (statele sub Imperiul Otoman) 
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Statul protejat are de asemenea o structură politicăși un teritoriu, dar își 

pierde din suveranitatea sa în folosul statului protector devenind dependent de el. 

(Protectoratul Elveției fațăde Liechtenstein, Franța față de Monaco). 

Dominioanele britanice au fost integrate sub Comunitatea Britanică a 

Națiunii alcătuitădin fostele colonii (Canada, Australia, Noua Zeelanda, Africa de 

Sud). Ele au dobîndit integral independențăși sunt subiecte de drept internațional. 

După cel de-al II-lea Război Mondial, Comunitatea Britanică a Națiunii a devenit 

Comunitate de Națiuni. 

Teritoriul sub mandat au fost fostele colonii germane și unele dintre fostele 

provincii ale Imperiului Otoman a căror administrare și-a asumat Liga Națiunilor. 

Liga Națiunilor a dat mandat unora din părțile semnatare să exercite competență de 

a administra teritoriul sub controlul Ligii Națiunilor. 

Statele sub tutela internațională au luat loc statelor sub mandat internațional, 

potrivit Cartei ONU, a desființat sistemul mandatelor internaționaleinstituind un 

sistem nou sub tutela internațională (unele state africane). 

5. Republică Moldova – stat unitar. 

 

Sub aspectul structurii de stat și reglementat de constituție Republică 

Moldova este un stat suveran, independent, unitar șiindivizibil. Pe teritoriul 

Republicii Moldova este organizată o singurăformațiune statală, exista un singur 

rînd de autorități publice centrale (organul legislativ – Parlamentul, organul suprem 

executiv – Șeful Statului și Guvernul, sistemul judecătoresc, în fruntea căreia este 

Curtea Supremă de Justiție). În Republică Moldova există un singur sistem 

legislativ, împărțirea teritoriala este bazată pe ‖Legea privind organizarea 

administrativ-teritoriala a Republicii Moldova‖ + (caracteristicile statului unitar) 

Conform art.12 dinConstituția Republicii Moldova, simbolurile statului sunt: 

drapelul, statul și imnul. Aceste simboluri sunt ocrotite prin lege. 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 
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1. Noţiunea structurii de stat. 

2. Stat federativ. 

3. Stat unitar. 

4. Republica Moldova – stat unitar. 

5. Statutul special al autonomiei găgăuze. 

6. Statutul teritoriului din stânga Nistrului. 

7. Uniuni de state moderne. 
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Capitolul 8. Formă de guvernamînt. 

 

1.Noțiunea formei de guvernămînt. 

 

Primii savanți care au dat o clasificare a formelor de guvernamînt au fost: 

istoricul Herodot și filosofii Platon și Aristotel. Ei au dat naștereexpresiei „puterea 

politica‖ șinoțiuni de „republică‖, noțiuni de „puterea poporului‖. 

După Platonîn lume existăurmătoarele forme de guvernamînt:  

 aristocrația ca formă ideală de guvernamînt; 

 timocrația – un guvernămînt al celor bogați, care genereazădin 

aristocrație;  

 oligarhia – o formă mai avansată a timocrației guvernatădin cei mai 

bogați;  

 Democrația – admiterea poporului la guvernare;  

 tirania – poate fi instituităîn urma unei conduceri de o persoană sau un 

grup de persoane bazată pe teroare. 

Aristotel propune trei forme de guvernamînt, și anume:  

 monarhia – concentrarea puterii în mîinile unei singure persoane, 

transmisă ereditar;  

 oligarhia – puterea aparține unui grup restrîns de persoane sau clasă 

privilegiată;  

 Democrația – poporul deține puterea prin organele sale reprezentative. 

Montesquieu distinge formă de guvernămînt:  

 republică – puterea aparține unei categorii sociale (republică 

aristocratica), fie poporului (republică democratica);  
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 monarhia – puterea aparține monarhului, care o exercită conform unor 

obiceiuri sau tradiții;  

 despotismul – puterea se exercităîn afara oricăror reguli. 

Formă de guvernamînt exprima modul în care se exercită puterea, ea este în 

afarășiindependentăfață de structura de stat. În doctrina  dreptului 

constituționalformă de guvernamînt este expresia exterioară a esenței statului 

determinată de structura și condiția juridică ale organelor supreme în stat, este un 

sistem de formare a raporturilor dintre conducătorul statului, ale organelor supreme 

legislative și celor executive. Înformăsimpla a expresiei, formă de 

guvernamîntarată raportul și trăsăturile definitorii ale Șefului statului cu organele 

legislative, executive și desemnarea lui. 

 

2. Tipuri de forme de guvernămînt. 

 

Monarhia („monos‖ – singur, „arhi‖ – putere) este o formă de guvernamînt 

în care puterea supremă aparține unei singure persoane, monarhului, avînd această 

putere în virtutea eredității sau limitatăîn timp. 

1. Monarhia absoluta este o formă de guvernămînt în care puterea 

aparține absolut monarhului, el este în același timp și puterea legislativă, 

executivăși judiciar-supremă. Astfel de forme pot fi în Arabia Saudita și Oman. 

2. Monarhia constituțională este o formă de guvernamînt care se 

caracterizează unor împuterniciri ale monarhului (puterea monarhului este 

limitată), îndependență de aceste limitări pot fi întîlnite monarhia dualistăși 

monarhia parlamentară. 

3. Monarhia dualistă este o formă a monarhiei limitate care se 

caracterizeazăprin faptul că puterea legislativă aparține parlamentului ales de un 

cerc electoral. Puterea executivă aparține monarhului care o exercităîmpreună cu 

guvernul numit de el. Astfel de forme sunt în Maroc, Iordania, Kuwait. 
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4. Monarhia parlamentară este o formă mai dezvoltată decît monarhia 

dualistă, puterea monarhului nu se extinde asupra puterii legislative, guvernul este 

formatîn baza majorității parlamentare și nu răspunde politic înfață monarhului. 

Orice act al monarhului este contrasemnat de guvern. În monarhia 

parlamentarămonarhul domnește, dar nu guvernează, fiind un simbol al națiunii. 

Astfel de monarhii sunt: Marea Britanie, Belgia, Suedia, Norvegia, Spania, Japonia 

etc. 

Republică este o formă de guvernămînt în care cetățenii deținși exercită 

puterea suveranăprin aleșii săi (parlament, președinte, Șeful statului). Guvernarea 

republicii este opusă monarhiei, deoarece ea nu este obținută ereditar, dar se 

organizează alegeri ordinare pe un anumit mandat. Republicile se împart în: 

prezidențiale, parlamentare, mixte. 

Republică prezidențială este o formă de guvernamînt care se 

caracterizeazăprin rolul important al președinteluiși are următoarele caracteristici:  

 Șeful statului este ales de un colegiu special (SUA) sauprin alegeri 

directe de către alegători; 

 Președintele este învestit cu dreptul de veto asupra actelor adoptate de 

parlament; 

 Stricta separare a puterilor în stat (legislativă, 

executivășijudecătorească); 

 Parlamentul nu este în drept să exprime vot de neîncredere guvernului, 

nici Șeful statului nu este în drept să dizolve anticipat parlamentul; 

 Șeful statului este totodatășiȘeful executivului; 

 Președintele numește miniștrii săi; 

 Lipsa formei de responsabilitate a guvernului față de parlament. 

 

 

Republică parlamentară este o formă de guvernamînt bazată pe concepția 

separării puterilor în stat și avînd următoarele caracteristici: 

 Șeful statului este ales de către parlament; 
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 Guvernul se formeazăîn baza majorității parlamentare și 

poartărăspundereînfață parlamentului; 

 Parlamentul este învestit cu dreptul de a exercita controlul asupra 

activității guvernului; 

 Parlamentul este ales direct de către popor pe un anumit mandat; 

 Parlamentul poate adopta vot de neîncredere guvernului; 

 AtribuțiileȘefului statului sunt exercitate de către guvern 

prinintermediul Șefului guvernului sau al miniștrilor, care contrasemnează actele 

președintelui. 

Astfel de formă de guvernamînt poate fi întîlnităîn RFG, Italia și Republică 

Moldova. 

Republică mixtă este o formă de guvernamînt care combină elemente din 

republică parlamentarăși cea prezidențială. Șeful statului este ales de către popor, 

parlamentul este ales prin vot direct, iar Șeful guvernului este numit la propunerea 

Șefului statului. Astfel de forme: Federația Rusă, Ucraina, România. 

3. Formele democrației. 

 

Democrația („demos‖ – popor, „cratos‖ – putere) este o formă de 

guvernamînt în care prerogativele puterii aparțin poporului și acesta le exercită 

suveran prin organele sale reprezentative. Nucleul democrației este principiul 

suveranității poporului. Principala procedura de a pune în evidență voința 

poporului sunt alegerile directe și liber exprimate. Principalele caracteristici ale 

democrației sunt: 

 Participarea tuturor cetățenilor cu drept de vot la rezolvarea 

problemelor politice (alegeri parlamentare, referendum, alegerea Șefului statului); 

 Consacrarea și garantarea drepturilor și libertăților publiceși private; 

 Existența pluralismului politic; 

 Aplicarea principiului majorității; 
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 Pluralismul instituțional în diferite forme, cum ar fi: vot universal, 

drept de revocare, referendum.  

Formele democrației pot fi: 

 Democrația directă; 

 Democrația reprezentativă; 

 Democrația semi-reprezentativă; 

 Democrația semi-directă. 

4. Formele monocrației. 

Monocrația(‖monos‖ – singur, „cratos‖ – putere) este o formă de 

guvernamînt care constăîn personalitatea care stă la guvernare, celelalte autorități 

statale devin auxiliare ale puterii personale.  

Principiile monocrației sunt: 

 Totalitarismul; 

 Monopolul asupra puterii. 

Evoluția istorică a societății a cunoscut următoarele categorii: 

 Monocrații de tip istoric (monarhia absolută, tirania, dictatura); 

 Monocrații populare (cezarismul empiric, despotismul popular); 

 Dictaturile militare. 

5. Formele oligarhiei. 

 

Oligarhia este o formă de guvernamînt, care se caracterizeazăprin 

exercitarea puterii de stat de către  un număr restrîns de familii sau persoane. În 

doctrina  dreptului constituțional au fost cunoscuteurmătoarele forme ale 

oligarhiei: 

 Guvernămîntulpluripersonal; 

 Aristocrația; 

 Plutocrația censitară; 

 Partitocrația. 
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Guvernămîntulpluripersonal este o formă de guvernamînt unde puterea 

statală este exercitată de un guvernamînt colectiv, puterea fiind asigurată de mai 

multe persoane constituind un grup sau o categorie distinctă, aceasta formă este 

rezultatul unor evenimente istorice sau politice fiind produsul unor jocuri politice, 

avînd un caracter temporar. 

Aristocrația este o formă de guvernamînt care constăîn exercitarea puterii de 

către  o clasa privilegiată (aristocrația), membrii săi avînd acest titlu ereditar sau 

primindu-l de la rege. 

Plutocrația censitară este o formă de guvernamînt asemănătoare cu 

aristocrația, membrii săi devenind prin anumite censuri (proprietatea privată) fiind 

favorizați de clasele privilegiate. 

Partitocrația este o formă de guvernamînt în care puterea este exercitată de 

anumite partide politice constituind un sistem oligarhic. Astfel de partide 

monopolizeazăguvernământul devenind dictatura acestor partide. Astfel de 

guvernămînt a avut loc în Italia după al II-lea Război Mondial. 

6. Sisteme mixte. 

Sistemele mixte sunt produsul unor combinări a diverselor elemente de 

forme de guvernamînt cum ar fi: Democrația, monocrațiași oligarhia. Doctrina 

dreptului constituțional a cunoscut mai multe forme de sisteme mixte: monarhia 

limitată, parlamentarismul dualist și cezarismul democratic. Toate aceste forme au 

avut un caracter temporar, formîndu-seîn urma unor circumstanțe politice de 

răsturnare de guverne sau militare, avînd un caracter temporar. 

7. Formă de guvernamînt în statele socialiste. 

Aceasta formă de guvernamînt persistă doar în statele socialiste, bazate pe 

ideologie, tradiții istorice și proclamarea dictaturii proletariatului, avînd 

următoarele caracteristici: 

 

 O doctrina unică marxist-leninistă; 

 Dominația unui partid unic comunist; 
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 Economia era bazată pe proprietatea socialistă, proprietatea privată nu 

exista; 

 Cetățenii  erau declarați egali în drepturi, deși se încălcau anumite 

drepturi fundamentale: dreptul la întrunire, la opinie, la asociere; 

 Manipularea maselor prin diferite metode; 

 Folosirea aparatului represiv prin diferite metode. 

Actual: Coreea de Nord, China (cu unele excepții). 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea formei de guvernământ. 

2. Monarhia – ca formă de guvernământ. 

3. Republica - ca formă de guvernământ. 

4. Republica parlamentară. 

5. Republica prezidenţială. 

6. Formele de guvernământ sovietice. 

7. Forma de guvernământ şi regimul de guvernare democrat. 

8. Forma de guvernământ în Republica Moldova. 
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Capitolul 9. Regimul politic. 

 

1.Noțiunea de regim politic și tipuri de regimuri politice. 

 

Prinformă de guvernamînt se încerca de a stabili cine exercita puterea 

politicăîn societate, o persoana sau un grup de persoane sau poporul. Prin 

determinarea regimului politic se pune la evidență modalitatea, procedurile sau 

metodele prin care aceste persoane guvernează. 

Regimul politic exprimă totalitatea procedeelor de realizare a puterii de stat, 

evoca raporturile dintre componentele sistemului social-politic și economic. Unii 

savanți menționează că regimul politic reprezintă ansamblul instituțiilor și al 

mijloacelor prin care se realizează puterea. În doctrina  dreptului 

constituționalîndependență de criteriile date, regimurile politice se clasificăîn trei 

categorii: 

 Regimuri politice pluraliste; 

 Regimuri politice dictatoriale sau totalitare; 

 Regimuri politice mixte. 

Luînd în considerare modul de organizare și exercitarea puterii, a distribuirii 

puterii și funcțiilor între diferite categorii de organe, regimurile politice se mai 

clasificăîn: 

 Regimul dictatorial; 

 Regimul directorial; 
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 Guvernămîntul de adunare; 

 Regimul parlamentar; 

 Regimul prezidențial; 

 Regimuri mixte; 

 Regimurile țărilor socialiste. 

Regimul dictatorial este o varietate a regimului politic rezultat din confuzia 

puterilor, se instaurează dominația puterii executive față de cea legislativă. Acest 

regim autoritar se bazează pe constrîngere în condițiile existenței unui șef de stat, 

puterea se personalizează, ce duce la instaurarea unui sistem totalitarist. 

Regimul directorial. Puterea executivă este deținută de un colectiv numit 

colegiu, ales de către  legislativ pe un anumit termen. În acest regim puterea 

executivă nu este responsabilăfață de legislativ. Istoria a cunoscut regimul 

directorial, care a fost practicatîn Elveția. 

Guvernămîntul de adunare este un regim unde puterea legislativă domină pe 

cea executivăși are următoarele caracteristici: 

 Dominația competenței parlamentului; 

 Dreptul parlamentului de a anula orice decizie a guvernului; 

 Structura colegiala a executivului; 

 Desemnarea și revocarea de către  parlament a fiecărui membru al 

executivului; 

 Imposibilitatea de a fi dizolvat parlamentul;  

 Un astfel de regim are un caracter temporar transformîndu-se într-un 

regim parlamentar. 

Regimul parlamentar este un regim politic bazat pe colaborarea și separarea 

puterilor. Puterea legislativășiexecutivă sunt distincte și colaboreazăîn exercitarea 

funcțiilor statului avînd următoarele caracteristici: 

 Existența unui executiv dualist (Șeful statului și guvernul); 

 Șeful statului nu este responsabil politic față de parlament; 

 Șeful statului este ales de către  parlament; 

 Guvernul răspunde politic înfață parlamentului și poate fi demis; 
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 Guvernul răspunde indirect pentru activitatea Șefului statului, actele 

Șefului statului sunt contrasemnate de către Șeful guvernului sau alți miniștri; 

 Guvernul se sprijinăîn activitatea sa pe majoritatea parlamentară. 

Îndependență de raportul dintre Șeful statului și guvern avem: 

 Regim parlamentar dualist; 

 Regim parlamentar monist. 

Regimul parlamentar dualist se caracterizeazăprin responsabilitatea 

colectiva a guvernului atît înfață parlamentului cît șiînfațăȘefului statului. 

Regimul parlamentar monist poarta responsabilitate doar înfață 

parlamentului. 

Regimul prezidențial este un regim politic avînd la bază separarea accentuată 

a puterilor șiurmătoareletrăsături: 

 Șeful statului este ales de către  un colegiu de electori (SUA) sau 

direct de popor; 

 Șeful statului este totodatășiȘeful guvernului; 

 Membrii guvernului sunt numiți de Șeful statului și răspund individual 

înfață acestuia; 

 Șeful statului, respectiv al guvernului nu poate fi demis dinfuncție de 

către  parlament, dar nici el nu poate dizolva parlamentul. 

 

2. Regimurile mixte. 

 

Regimurile mixte sunt produsul unor combinații de elemente ce apar în 

regimurile politice distincte, în special regimul parlamentar și regimul prezidențial. 

Îndependență de raporturile între Șeful statului șiȘeful guvernului șiParlament, 

regimurile mixte se grupeazăîn trei categorii: 

1. Regimul convențional, care se caracterizeazăprin proeminența 

parlamentului asupra executivului avînd competență controlului 

parlamentar. 
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2. Regimul semiprezidențial se caracterizeazăprin dominația 

președintelui asupra Șefului guvernului. 

3. Regimul semiparlamentar se caracterizeazăprincompetențele 

partajate în domeniul executivului de către Șeful statului șiPrim-ministru. 

3. Regimul țărilor socialiste. 

 

Regimul politic în statele socialiste auurmătoarelecaracteristici: 

 

 O sursa doctrinara unică; 

 Partidul politic care domină toate structurile statului; 

 Neexistența separației  puterilor în stat; 

 Impunerea prin violență a principiului ideologic; 

 Implicarea aparatului represiv în toate domeniile vieții sociale; 

 Cultul personalității conducătorului; 

 Manipularea maselor prin diferite metode. 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noțiunea de regim politic 

2. Avantagele și dezavantagele fiecărui tip de regim politic. 

3. Analizați regimul politic al Republicii Moldova. 

 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 9. 

Alexandru Arseni, Drept constuţional şi instituţii politice, Vol.II, Chișinău 1997, p. 247, 249, 

270 

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Ediția 2, București 2004:, Editura All 

Beck, p.270 

 

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Vol. I, București 2001:, Editura 

Lumina Lex , p.417, 422, 433, 442 

 

Ioan Muraru Drept constituțional și instituții politice:București 1998, Editura Actami, p.124 

 



69 

 

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu Drept constituțional și instituții politice:București 2009: 

Ediția 13, Volumul II, Editura C.H. Beck, p. 30 

 

Ion Deleanu, Drept constituțional și instituții politice, Tratat II:,Editura Europa Nova,București 

1996  

 

Ion Guceac, Curs elementar de drept constituţional. Vol. I. Chişinău, 2001, p. 111 

Ion Guceac, Constituția la răscruce de milenii, Chișinău 2013 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, Editura Lumina Lex, București 2001, p. 215, 

218, 221, 223, 226 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, ediția a IV-a, revăzută și adăugată, Editura 

Lumina Lex, București 2004 

 

Mihai Bădescu, Drept constituțional şi instituţii politice, Lumina Lex, București 2001, p.108, 

112, 114, 117 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional, ediţia a II-a, Chişinău: USM, 2010, p.199 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional,  Chişinău: USM, 2004, p. 107, 109 

Victor Popa, Drept public, Chișinău – 1998, p.141 

Constituția din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994 

 

Capitolul 10. Statul de drept. 

 

1.Noțiuneași condițiile statului de drept. 

 

Îndoctrina constituțională se menționează ca statul de drept înfăptuiește 

domnia legii, ca întreagă activitate statală este bazată pe un sistem legislativ, care 

asigură garantarea drepturilor cetățenilor și raporturile dintre organele statului sau 

raporturile dintre cetățeni și organele statului bazate pe lege. Aceasta noțiune este 

întâlnităîn mai multe texte constituționale, cum ar fi în Germania, Spania 

șiînconstituția Republicii Moldova art. 1, al. 3, unde este menționat că Republica 

Moldova este un stat de drept democratic în care demnitatea omului, drepturile și 

libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul 

politic reprezintă valori supreme și sunt garantate. Pentru a fi în prezența unui stat 

de drept este necesar să existe un sistem legislativ călăuzit de preocuparea 
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permanentă de a ocroti personalitatea umanăși de a crea condiții optime de 

dezvoltare. Statul de drept presupune existența unei așezări politice bazate pe 

puterile statului care sunt separate, adică au niște prime de balanța contra balanță, 

capabil săîmpiedice organele publice să abuzeze de atribuțiile cu care au fost 

învestite. 

Stat de drept este un stat bine organizat pe baza principiului separației  

puterilor în stat, care garanteazăindependență reala a justiției și are drept scop 

promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Unii savanți 

constituționaliști menționează că statul de drept semnifică subordonarea statului 

față de drept, este statul care îșisubordonează acțiunea sa asupra cetățenilor care 

sunt garantați de drepturile care sunt aprobate de către  stat, este statul legat prin 

drept și statul care respectă dreptul, statul în care puterea e subordonată dreptului, 

statul de drept implică existența regulilor constituționale  care se impun tuturor 

subiecților de drept constituțional. Statul de drept este o ordine 

juridicăsistematizatăși ierarhizatăîndependență de izvoarele sistemului de drept.  

Instaurarea și aprofundarea unei democrații reale reprezintă unica condiție a 

statului de drept. În statul de drept sunt necesare următoarele condiții bazate pe 

democrație: 

 Universalitatea participării la rezolvarea problemelor publice; 

 Consacrarea și garantarea drepturilor publice, politice și private; 

 Pluralismul politic; 

 Aplicarea principiului majoritățiiîn activitatea deliberativă a organelor 

colegiale; 

 Descentralizarea administrativăși realizarea autonomiei locale; 

 Instituționalizarea puterii populare și promovarea unor mijloace de 

exprimare sau inițiativa (Inițiativa de revizuire a constituției de către cetățeni, 

Inițiativa de revocare prin referendum a primarilor, organizarea unui referendum la 

Inițiativa cetățenilor). 

Într-un stat de drept fundamentul sistemului juridic normativ este bazat pe 

doua principii: principiul legalității șiprincipiul constituționalității. 
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1. Principiul legalității poate fi exprimat prin doua cerințe: 

a) Ordonarea normelor juridice într-un sistem unic și unitar, 

armonios și ierarhizat. 

b) Respectarea regulilor de drept de toți subiecții raportului de 

drept (autoritățile statale, persoanele fizice și juridice). 

2. Principiul constituționalității este o procedura care asigură 

conformitatea șiconcordanță  normelor de drept cu dispozițiileconstituției.  

2. Sisteme de reglare îninteriorul statului de drept. 

Îndoctrina constituțională sunt cunoscute următoarelesisteme de reglare 

îninteriorul statului de drept: 

1. Controlul politic exercitat de către  parlament asupra executivului; 

2. Controlul administrativ; 

3. Controlul jurisdicțional al legalității actelor administrative; 

4. Controlul constituționalității legilor; 

5. Procedura de conciliere sau mediere; 

6. Căile de atac față de hotărîrilejudecătorești ilegale sau fără temei. 

 

1. Controlul politic se realizează de către  parlament ca una din funcțiile 

lui de bazăprin diferite metode: 

a) executivul aduce la cunoștință parlamentului referitor la unele măsuri 

ce au fost luate; 

b) consultarea prealabilă a parlamentului în vederea adoptării unor 

hotărîri; 

c) aprobarea de către  parlament ale unor acțiuni sau al unui act 

administrativ; 

d) acordarea votului de încredere; 

e) inițiativa moțiunii de cenzură; 

f) angajarea răspunderii guvernului luate la inițiativa sa; 

g) procedura suspendării dinfuncție a Șefului statului; 
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h) procedura punerii sub acuzare a Șefului statului, a interimatului 

Șefului statului sau a membrilor guvernului pentru faptele săvârșiteîn exercitarea 

funcțiilor; 

i) instituirea unor comisii speciale pentru informarea și soluționarea unor 

probleme politice; 

j) formarea și organizarea comisiilor speciale. 

2. Controlul administrativ se înfăptuiește îninteriorul organelor 

administrative fie la inițiativa cetățenilor, fie la inițiativa organelor subordonate. 

Controlul înfăptuit la inițiativa organelor administrative funcționează ca un control 

ierarhic superior. Controlul la inițiativa cetățenilor poate fi înfăptuit de organele 

ierarhic superioare.  

3. Controlul jurisdicțional asupra legalității actelor administrative se 

realizează de autoritățile judecătorești care au la bază dreptul la apărare, egalitatea 

părților în proces, diversitatea căilor de atac asupra hotărîrilor judecătorești ilegale 

sau neîntemeiate. Ele sunt încredințate instanțelor de drept comun sau instanțelor 

specializate (contenciosul administrativ). 

4. Controlul constituționalității legilor presupune verificarea actelor 

emise de organele statului (parlamentul, guvernul și decretele președintelui) în 

conformitate cu dispozițiileconstituționale. Conform art. 135 a) Curtea 

Constituțională este unicul organ de jurisdicțieconstituțională care verifica 

constituționalitatea acestor acte.  

5. Procedura de conciliere sau mediere se realizeazăprininstituția 

„ombudsmanilor‖, în Republică Moldova – avocatul parlamentar. Concilierea este 

realizată de aceasta instituțieîn cazul în care cetățenii  se adreseazăprin anumite 

petiții sau plîngeri, cînd li s-au lezat niște drepturi constituționale .  

 

6. Căile de atac față de hotărîrile judecătorești ilegale sau fără temei, 

este de asemenea un mecanism al funcționării statului de drept și una dingaranțiile 

restabilirii legalității cînd ea a fost încălcată.Căile de atac pot fi ordinare, 
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extraordinare, în toate instanțele judecătorești și de orice parte în proces. Atacul 

este o activitate de judecată să-și asigure legalitatea șisupremația legii.  

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noțiunea statului de drept. 

2. Argumentați fiecare sistem de reglare în interiorul statului de drept. 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 10. 
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Teodor Cârnaţ, Drept constituţional,  Chişinău: USM, 2004, p.114, 115 

Constituția din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994 

 

Capitolul 11.Cetățenia ca instituție juridică. 

 

1.Noțiunea de cetățenie. 

 

În perioada antică, în Roma, Atena se considerau cetățeni  numai persoanele 

care participau la rezolvarea treburilor publice. Noțiunea de cetățeni este 
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atestatăîncăîn perioada anticăîn orașele Republicii Romane șiîși arerădăcinădin 

latină, „civitas‖ – drepturi civile sau dreptul cetății. Titlul de cetățean era purtat de 

acei locuitori care locuiau în cetate și aveau anumite drepturi civile. În anul 212 

împăratul Antonio Caracalla printr-un edict acorda cetățeniatuturor locuitorilor 

Imperiului Roman. În epoca feudalăcetățenia își pierde Conținutul său juridic, o 

bună parte a membrilor săi fiind calificați ca supuși avînd anumite obligațiuni.  

Supușii nu dețineau drepturi politice și nu aveau dreptul de a participa la 

rezolvarea treburilor publice. Pînăîn 1789 noțiunea de cetățenie avea un caracter 

limitat, doar indica apartenența persoanei la un anumit stat. După 1789 și adoptarea 

„Declarației franceze a drepturilor omului șicetățeanului‖ a fost introdusănoțiunea 

de cetățenie ca o parte activa a persoanei în dezvoltarea societății. La 19 iunie 

1790, Adunarea Națională a Franței a adoptat decretul cu privire la anularea 

Instituției nobilimii ereditare și a tuturor titlurilor regale, iar prima constituție a 

Franței, din 1791, consacră egalitatea tuturor cetățenilor în drepturi în condițiile 

dobîndirii cetățeniei.  

Din punct de vedere juridic cetățenia are un caracter complex, este 

studiatăatîtîn dreptul constituțional, cît șiîn dreptul internațional public și privat, 

deoarece cetățenia ca instituțieintegrează elemente specifice a mai multor ramuri 

de drept. În opinia unor savanți, noțiunea juridică a cetățeniei rezulta din ramura  

dreptului constituțional, celelalte ramuri ale dreptului reglementează doar 

procedura și diversitatea modurilor de dobîndire sau pierdere a cetățeniei. Sunt și 

alte ramuri, cum ar fi sociologia, politologia care definesc noțiunea de cetățenie. În 

sociologie cetățenia este definita ca calitatea de membru la un stat-națiune. În 

politologie cetățenia este considerată ca o relație politicăîntre cetățeanși națiune. 

Noțiunea de cetățeni e are un dublu sens: instituția juridicăși condiția 

juridică.  

 Cetățenia ca instituție juridică reprezintă un ansamblu de norme 

juridice ce reglementează raporturi sociale grupate în jurul necesității de a asigura 

drepturile și libertățile prevăzute de constituțieși de legile care 

reglementeazăinteresele cetățeanului. 
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 Cetățenia ca condiție juridică se creeazădin normele juridice ale 

acelor persoane care au calitatea de cetățean. 

Cetățenia este acea calitate a persoanei fizice ce exprimă legătura politico-

juridică permanentăși nelimitatăîn timp și spațiu dintre această persoana fizicăși 

statul respectiv. Calitatea de cetățeanîi asigură persoanei toate drepturile și 

obligațiile stabilite de constituțieși legi.  

În Republică Moldova, înLegislația națională, noțiunea de cetățenie este 

reglementat în art. 3 căcetățenia este instituția ce stabilește între persoana fizicăși 

Republică Moldova o legătură juridico-politică permanentă, care generează 

drepturi și obligațiuni reciproce între stat și persoana. Conform Convenției 

Europene cu privire la cetățenie, cetățenia desemnează legătura juridicăîntre o 

persoana și un stat și nu indică originea sa etnică.  

Cetățenia Republicii Moldova este reglementată de următoareleacte 

normative și tratate Internaționale: 

 „Constituția Republicii Moldova‖,  

„Legea cetățeniei Republicii Moldova din 2 iunie 2000‖,  

„Hotărîrea guvernului privind aprobarea regulamentului cu privire la 

procedura dobîndirii și pierderii cetățeniei‖, (12 martie 2001), 

 „Hotărîrea guvernului din 19 noiembrie 2001 pentru aprobarea 

regulamentului cu privire la evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor 

constituțieiși limbii de stat‖,  

„Decretul președintelui Republicii Moldova cu privire la aprobarea comisiei 

pentru problemele cetățeniei și acordării azilului politic‖,  

„Declarațiauniversală a drepturilor omului‖, 

 „Convenția europeana cu privire la cetățenie‖. 

În ceea ce privește cadrul normativ național, constituția Republicii Moldova 

proclama ca cetățenia Republicii Moldova poate fi dobândită, păstrată sau pierduta 

numai în condițiile prevăzute de legea organică. Nimeni nu poate fi lipsit arbitrar 

de cetățenia sa și nici de dreptul de a-și schimba cetățenia (art. 17). Legea cu 

privire la cetățenie stabilește cadrul legal, principiile de bază aleinstituției 



76 

 

cetățeniei, modurile de dobîndire alecetățeniei, temeiurile refuzului de acordare a 

cetățeniei, pierderea șiredobândireacetățeniei și procedurile pentru obținerea 

cetățeniei șicăile de atac îninstanțele judiciare în problemele cetățeniei. 

2. Principiile cetățeni ei. 

 

Principiile cetățeniei Republicii Moldova sunt niște reguli de bază ce 

stabilesc atît cadrul juridic al calității de cetățean, cît și modurile de dobîndire și 

pierdere ale cetățeniei. Sunt recunoscute următoareleprincipii: 

1. Fiecare individ are dreptul la o cetățenie. 

2. Evitarea apatridei. 

3. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa. 

4. Nici căsătoria, nici desfacerea căsătoriei, nici schimbarea 

naționalității unuia dintre soți în timpul căsătoriei sau a religiei nu poate 

avea efecte de drept asupracetățeniei unuia din soți. 

5. La fel statele trebuie să respecte principiul non-discriminării 

între persoanele care și-au dobîndit cetățenia altor state. 

În Republică Moldova numai cetățenii  Republicii Moldova beneficiază de 

toate drepturile șilibertățile fundamentale: dreptul de a alege și de a fi ales în 

organele statului (art. 38), dreptul de a domicilia pe teritoriul Republicii Moldova 

în orice localitate a țării (art. 27), cetățenii  Republicii Moldova au acces la 

funcțiile publice (art. 39), cetățenii  Republicii Moldova au dreptul de a nu fi 

extrădați sau expulzați dințară (art. 17), cetățenii  au dreptul la protecția statului 

atîtînțară cît și peste hotare (art. 18). 

Cetățenii  Republicii Moldova au și anumite obligațiuni: devotamentul și 

fidelitatea față de patrie, obligația de a satisface serviciul militar, îndatorirea de 

apărare a țării, îndatorirea de a achita impozite și taxe, îndatorirea de a ocroti 

mediul și monumentele istorice.  

3. Modurile de dobîndire ale cetățeniei. 
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Conform legii cetățeniei din 2000 în Republică Moldova la dobîndirea cetățeniei se 

aplicăprincipiul (Jussanguinis) dreptul sîngeluiși(Jus soli)dreptul 

teritoriului.Cetățenia poate fi dobîndităprin: 

1. naștere;  

2. recunoaștere;  

3. înfiere;  

4. redobîndire;  

5. naturalizare (la cerere). 

 

Naștere- 

 Orice cetățeannăscutdinpărinți, ambii sau unul dintre ei avînd 

cetățenia Republicii Moldova este cetățean al Republicii Moldova; 

 Copilul născut pe teritoriul Republicii Moldova dinpărinții care au 

cetățenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid, daca acel stat nu 

acordăcetățenie copilului i se acorda cetățenia Republicii Moldova; 

 Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este consideratcetățean 

al ei atît timp cît nu este dovedit contrariul pînă la atingerea vîrstei de 18 ani. 

 

Recunoașterea:obțin aceasta calitate anumite categorii de persoane,și anume:  

 persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele 

care au avut unul dintre părinți sau bunici născuți pe teritoriul Republicii 

Moldova;  

 persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit pe teritoriul 

Basarabia,în nordul Bucovinei,înȚinutul Herța, în RASSM, urmașilor lor daca 

domiciliazăîn mod legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova ; 

 persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova 

începînd cu 28 iunie 1940. 

Înfiere: copilul dobîndește automat cetățenia RMprinînfiere, daca înfietorii 

sunt cetățeni  ai RM. 



78 

 

Redobîndire:prin redobîndire poate obține persoana care a avut anterior 

cetățenia RM, o poate redobîndi la cerere păstrându-și la dorințăcetățenia străină 

daca nu cade sub restricția legii . 

Naturalizare:poate dobîndicetățenia RMprin naturalizare sau la cerere 

persoana care a împlinit vîrsta de 18 aniși care:  

a) deși nu s-a născut pe teritoriul RM, domiciliază legal și obișnuit de cel 

puțin 10 ani sau s-a căsătorit cu un cetățean al RM de cel puțin 3 ani sau locuiește 

la copii nu mai puțin de 3 ani; sau 

b) fiind apatrid domiciliază legalși obișnuit de cel puțin 8 ani. Deasemenea, 

pentru a fi considerat legal trebuie să fie închiriat apartamentul în baza unui 

contract șiînregistrat la organele administrației publice locale și persoana să fie 

înregistrată la oficiile organelor teritoriale. 

În afară de condițiile termenului aflării pe teritoriul RM, legea mai impune 

să fie respectate următoarele condiții pentru acordarea cetățeniei: 

a) cunoașterea și respectarea constituțieiRM – în baza hotărîrei guvernului se 

formează o comisie specială care examinează solicitantul și emite un 

certificat despre nivelul cunoașterii acestuia; 

b) cunoașterea limbii de stat suficient pentru a se integra în societate; 

c) surse legale de existență, pentru a dovedi ca are anumite venituri solicitantul 

prezintă certificatul de la locul de muncă; 

d) pierderea sau renunțarea la cetățenia unui alt stat, daca o are cu excepția 

cazurilor cînd pierderea sau renunțarea nu este posibilă. 

 

4. Modurile de pierdere ale cetățeni ei. 

 

Pierderea cetățeni ei poate avea loc numai încondițiileprevăzute de Legea 

cetățeniei din 2000.  

Cetățeni a RM se pierde: 

a) prin renunțare; 
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b) prin retragere; 

c) în temeiul acordurilor internaționale la care Moldova este parte. 

Renunțarea la cetățenie se aprobă persoanei care a împlinit vîrsta de 18 ani 

cu excepția cazului în care: 

1. nu va prezenta adeverința deținerii sau dobîndirii cetățeniei unui alt stat;  

2. a primit ordin de chemare sau se afla în serviciul militar în termen cu 

condiția domiciliului legal și obișnuit pe teritoriul RM. 

 

 

Retragerea. Spre deosebire de renunțare, retragerea apare ca o sancțiune care 

se aplica persoanei și poate fi retrasăprin decretul președintelui persoanei care: 

 

a) a dobîndit cetățenia RM fraudulos, prin falsificarea de acte sau ascunderea 

unei informații;  

b) s-a înrolat benevol în forțele armate străine;  

c) a săvârșit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esențiale 

statului;  

d) a dobîndit voluntar cetățenia unui alt stat cu care RM nu a încheiat acord 

care prevede recunoașterea cetățeniei duble și nu renunțăîn termen pînă la un 

an la cetățenia unuia dintre state.  

 

 

5. Statutul cetățenilor străini, apatrizi și al imigranților. 

 

Conform legii cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și apatrizi în 

RM, se considerăstrăinpersoana care nu are cetățenia RM, apatrid este persoana 

care nu are cetățenia RM și nici dovada apartenenței la un alt stat. Imigrant este 

cetățeanul străin sau apatrid care a obținut dreptul de a se stabili cu traiul 

permanent, își pierde acest statut odată cu dobîndirea cetățeniei. Repatriat – este 
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cetățean al RM persoana care s-a născutîn RM și urmașii acestora precum și 

persoana care a locuit permanent pe teritoriul ei de cel puțin 10 ani și care are 

dreptul să se stabilească cu domiciliul permanent pe teritoriul RM. 

Refugiat – persoana care datorită unui temei este persecutată pe motiv de 

rasă, religie, opinie politică, naționalitate, apartenență la un grup social, se afla în 

afara țării a cărei cetățenie o are și statul nu-i garantează protecția sa. 

Cetățenii  străini și apatrizii au aceleași drepturi șiîndatoriri ca șicetățenii  

RM cu unele excepții care sunt stabilite de lege:  

 nu au dreptul de a alege;  

 nu au dreptul de a fiales;  

 nu au dreptul de revocare;  

 nu au dreptul la asociere în partide politice.  

Cetățenii  străini și apatrizii au dreptul la:  

 domiciliere în RM în baza actelor de identitate valabile; 

 ei dispun de toate drepturile de acces atît la organele statului cît 

și lasistemul judecătoresc. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea şi trăsăturile cetăţeniei. 

2. Cetăţenia – ca institut juridic constituţional. 

3. Dezvoltarea legislaţiei despre cetăţenie pe teritoriul Republicii Moldova. 

4. Actele  internaţionale privind cetăţenia. 

5. Principiile cetăţeniei- analizați fiecare principiu. 

6. Modurile existente în lume de dobândire a cetăţeniei. 

7. Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naştere. 

8. Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere. 

9. Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin înfiere. 

10. Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova. 

11. Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare. 

12. Temeiurile refuzului în acordarea cetăţeniei Republicii Moldova 

13. Pluralitatea de cetăţenii conform legislaţiei Republicii Moldova. 

14. Pierderea cetăţeniei Republicii Moldova în urma renunţării. 

15. Pierderea cetăţeniei Republicii Moldova în urma retragerii. 

16. Procedura de dobândire şi pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova: 

17. Atribuţiile autorităţilor publice privind soluţionarea cauzelor cu privire la cetăţenie 

18. Atacarea hotărârilor privind cetăţenia Republicii Moldova  
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Capitolul 12. Statutul constituțional al omului șicetățeanului. 

 

1.Noțiunea de drepturi și libertăți fundamentale. 

 

Drepturile șilibertățile fundamentale sunt un ansamblu al drepturilor 

șilibertățilorcetățenilor reglementate de constituțieîn vederea asigurării și liberei 
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manifestări a lor. Cetățenii  sunt egali înfață legii și a autorităților publice fără 

privilegii șifora discriminări, nimeni nu este mai presus de lege. 

În literatura de specialitate se menționează că drepturile fundamentale ale 

cetățenilor nu se deosebesc de alte drepturi subiective nici prin obiectul lor, nici 

prin natura lor. Sunt cunoscute mai multe teorii, și anume: În teoria drepturilor 

naturale savantul Hugo Grotius menționează că drepturile esențiale ale oamenilor 

se datorează faptuluinașterii. În lucrarea sa „Contractul social‖ J.J.Rousseau 

încearcă să legitimeze puterea instituităprin contractul dintre oameni șiautorități. El 

menționează că oamenii îșiînstrăinează toata libertatea în folosul monarhului sau al 

unei puteri. Potrivit concepției lui John Locke respectarea drepturilor naturale este 

asiguratăși garantată de buna organizare a puterilor în stat. El susține că, dacă 

puterea legiuitoare nu respectă dreptul indivizilor atunci poporul poate săaleagă o 

altă putere care să respecte angajamentul luat printr-un contract social. Școala 

dreptului natural a influențat și a transmis mesajul său pentru adoptarea mai tîrziu a 

„Declarației franceze a drepturilor omului șicetățeanului‖ din 1789. Conform 

Declarației, drepturile șiîndatoririle există numai în cadrul unui raport juridic 

concret, și anume, cetățenia. 

 

2. Corelația dintre reglementările interne și cele internaționale privind 

drepturile șilibertățile fundamentale. 

După crearea ONU și adoptarea „Declarației universale a drepturilor 

omului‖ (decembrie 1948),instituția drepturilor șilibertăților fundamentale a 

cunoscut mai multe etape de dezvoltare. Evoluțiainstituției s-a exprimat prin doua 

mari categorii și anume, drepturile interne și drepturile externe. Pactele, 

convențiile, tratatele internaționaleși declarațiile internaționale au pus o anumită 

condiție drepturilor interne. Carta ONU a influențat direct categoria drepturilor 

șilibertăților fundamentale interne.  

Conform art. 4 dinconstituțiedispozițiileconstituționale privind drepturile 

șilibertățile fundamentale ale omului se interpreteazăși se aplicăînconcordanță  cu 

„Declarațiauniversală a drepturilor omului‖, cu pactele și celelalte tratate la care 
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Moldova este parte. Daca existăneconcordanțeîntre pacte și tratate privitoare la 

drepturile fundamentale ale omului la care RM este parte și legile ei interne, 

prioritate le au reglementărileinternaționale. 

Conform art. 8 dinConstituție RM se obligă să respecte Carta ONU și 

tratatele la care este parte, săîși bazeze relațiile cu alte state pe principiile și 

normele unanim recunoscute ale dreptului internațional. Întrarea în vigoare a unui 

tratat internațional conținînd dispoziții contrare constituției v-a trebui precedată de 

o revizuire a acestuia. 

3. Principiile reglementării drepturilor șilibertăților fundamentale. 

În literatura de specialitate instituția drepturilor fundamentale ale cetățenilor 

se bazează pe următoareleprincipii: 

 Universalitatea drepturilor șilibertăților fundamentale; 

 Neretroactivitatea legii; 

 Egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor; 

 Ocuparea unor funcții publice numai de persoanele care au cetățenia RM; 

 Protecțiacetățenilor RM atîtîn țară cît și peste hotare; 

 Protecția juridică a cetățenilor străini și apatrizi; 

 Refuzul de a extrădași a expulza cetățenii  săi dințară; 

 Prioritatea reglementarilor internaționalefață de cele naționale; 

 Accesul liber la justiție; 

 Prezumția nevinovăției; 

 Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile șiîndatoririle; 

 Caracterul de excepție al restrîngerii unor drepturi sau libertăți; 

 Garantarea realăși efectivă a drepturilor fundamentale ale cetățeanului. 

4. Clasificarea drepturilor șilibertăților fundamentale. 

Înconstituție,printr-un titlu separat, II, sunt reglementate toate drepturile 

șiîndatoririle fundamentale ale omului șicetățeanului. În doctrina  dreptului 

constituțional a apărut o necesitate de clasificare într-o anumită ordine și grupare a 

drepturilor fundamentale. Au fost cunoscute mai multe forme de clasificare.  
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Pe vremea apariției primelor constituții era cunoscutăclasificarea lui 

PoligrinoRossi, el distingea trei tipuri de drepturi, și anume: drepturi private, 

politice și publice. 

O alta clasificare des întîlnită se prezintă sub doua grupe: egalitatea civilăși 

libertatea individuală. 

 

Un alt constituționalist împarte drepturile șilibertățile în doua categorii, și 

anume: libertățile primordiale sau primare; libertățile secundare sau 

complementare. 

Actual, în doctrina  dreptului constituțional, inclusiv șiîn RM sunt cunoscute 

următoarele categorii ale drepturilor fundamentale: 

1. inviolabilitățile, adică acele drepturi fundamentale care 

asigurăviațaindividului și asigurăsiguranța sa fizicăși a domiciliului său. 

2. drepturile social-economice și culturale, adică acele drepturi 

care asigură dezvoltarea materialăși culturală a persoanei permițînd acesteia 

să participe la viața sociala. 

3. drepturile exclusiv politice, adică drepturile care asigură dreptul 

cetățenilor de a participa la guvernare. 

4. drepturile social-politice,adică acele drepturi care pot fi 

exercitate de cetățeni în vederea dezvoltării lor atît materiale cît și politice. 

5. drepturile-garanții, adică dreptul de petiționaresau dreptul celui 

vătămatprintr-un act ilegal al unui organ de stat sau a unor acțiuni a unor 

demnitari de stat. 

5. Inviolabilități. 

În aceasta categorie includem dreptul la viață, inviolabilitatea persoanei, 

inviolabilitatea domiciliului, dreptul la libera circulație, dreptul la căsătorie, la 

ocrotirea familiei și a copiilor. 

Articolul 24 

Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 
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    (1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. 

    (2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, 

inumane ori degradante. 

    (3) Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o 

asemenea pedeapsă şi nici executat . 

 

Articolul 25 

Libertatea individuală şi siguranţa persoanei 
    (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile. 

    (2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai în 

cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. 

    (3) Reţinerea nu poate depăşi 72 de ore. 

    (4) Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată 

de cel mult 30 de zile. Asupra legalităţii mandatului se poate depune recurs, în 

condiţiile legii, în instanţa judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării 

poate fi prelungit numai de către judecător sau de către instanţa judecătorească, în 

condiţiile legii, cel mult pînă la 12 luni. 

    (5) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă motivele reţinerii 

sau ale arestării, iar învinuirea - în cel mai scurt termen; motivele reţinerii şi 

învinuirea se aduc la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din 

oficiu. 

    (6) Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie dacă motivele reţinerii sau 

arestării au dispărut. 

Articolul 26 

Dreptul la apărare 
    (1) Dreptul la apărare este garantat. 

    (2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la 

încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale. 

    (3) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales 

sau numit din oficiu. 

    (4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele 

prevăzute se pedepseşte prin lege. 

Articolul 27 

Dreptul la libera circulaţie 
    (1) Dreptul la libera circulaţie în ţară este garantat. 

    (2) Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili 

domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a 

reveni în ţară. 

Articolul 28 

Viaţa intimă, familială şi privată 
    Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată. 

Articolul 29 

Inviolabilitatea domiciliului 
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    (1) Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne 

în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia. 

    (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele 

situaţii: 

    a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti; 

    b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau 

bunurile unei persoane; 

    c) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii. 

    (3) Percheziţiile şi cercetările la faţa locului pot fi ordonate şi efectuate numai în 

condiţiile legii. 

    (4) Percheziţiile în timpul nopţii sînt interzise, în afară de cazul unui delict 

flagrant. 

Articolul 30 

Secretul corespondenţei 
    (1) Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri 

poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare. 

    (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile cînd 

această derogare este necesară în interesele securităţii naţionale, bunăstării 

economice a ţării, ordinii publice şi în scopul prevenirii infracţiunilor. 

 

6. Drepturile șilibertățile social-economice și culturale. 

 

În aceasta categorie includem dreptul la învățătură, dreptul la munca, dreptul 

la odihnă, dreptul la asigurarea materială, dreptul la proprietate, dreptul la 

moștenire, dreptul la un trai decent. 

Articolul 35 

Dreptul la învăţătură 

    (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin 

învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi 

prin alte forme de instruire şi de perfecţionare. 

    (2) Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi 

instruire a persoanelor. 

    (3) Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învăţămînt de toate 

gradele. 

    (4) Învăţămîntul de stat este gratuit. 

    (5) Instituţiile de învăţămînt, inclusiv cele nestatale, se înfiinţează şi îşi 

desfăşoară activitatea în condiţiile legii. 

    (6) Instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie. 

    (7) Învăţămîntul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil 

tuturor, pe bază de merit. 

    (8) Statul asigură, în condiţiile legii, libertatea învăţămîntului religios. 
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Învăţămîntul de stat este laic. 

    (9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor. 

Articolul 36 

Dreptul la ocrotirea sănătăţii 
    (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. 

    (2) Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit. 

    (3) Structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de protecţie 

a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice. 

Articolul 37 

Dreptul la un mediu înconjurător sănătos 
    (1) Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de 

vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte 

de uz casnic inofensive. 

    (2) Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber şi la răspîndirea 

informaţiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiţiile de viaţă şi 

de muncă, la calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic. 

    (3) Tăinuirea sau falsificarea informaţiilor despre factorii ce sînt în 

detrimentul sănătăţii oamenilor se interzice prin lege. 

(4) Persoanele fizice şi juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătăţii şi 

avutului unei persoane ca urmare a unor contravenţii ecologice. 

Articolul 43 

Dreptul la muncă şi la protecţia muncii 
    (1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii 

echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului. 

    (2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc 

securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea 

unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, 

prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice. 

    (3) Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore. 

    (4) Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al 

convenţiilor colective sînt garantate. 

Articolul 44 

Interzicerea muncii forţate 

    (1) Munca forţată este interzisă. 

    (2) Nu constituie muncă forţată: 

    a) serviciul cu caracter militar sau activităţile desfăşurate în locul acestuia de cei 

care, potrivit legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu; 

    b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de 

detenţie sau de libertate condiţionată; 

    c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi 

cele care fac parte din obligaţiile civile normale, stabilite de lege. 

Articolul 45 

Dreptul la grevă 



88 

 

    (1) Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanşate numai în scopul 

apărării intereselor profesionale cu caracter economic şi social ale salariaţilor. 

    (2) Legea stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la grevă, precum şi 

răspunderea pentru declanşarea nelegitimă a grevelor. 

Articolul 46 

Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia 
    (1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt 

garantate. 

    (2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, 

stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

    (3) Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se 

prezumă. 

    (4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi 

confiscate numai în condiţiile legii. 

    (5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind 

protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la 

respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului. 

    (6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat. 

Articolul 47 

Dreptul la asistenţă şi protecţie socială 

    (1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai 

decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd 

hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale 

necesare. 

    (2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, 

văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, 

în urma unor împrejurări independente de voinţa lor. 

Articolul 48 

Familia 
    (1) Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul 

la ocrotire din partea societăţii şi a statului. 

    (2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe 

egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, 

educaţia şi instruirea copiilor. 

    (3) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc 

prin lege. 

    (4) Copiii sînt obligaţi să aibă grijă de părinţi şi să le acorde ajutor. 

Articolul 49 

Protecţia familiei şi a copiilor orfani 

    (1) Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea 

familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin. 

    (2) Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd dezvoltarea 

instituţiilor necesare. 

    (3) Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani 



89 

 

şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii. Statul stimulează 

şi sprijină activitatea de binefacere faţă de aceşti copii. 

Articolul 50 

Ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor 
    (1) Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire specială. Toţi copiii, inclusiv 

cei născuţi în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială. 

    (2) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea 

drepturilor lor. 

    (3) Statul acordă alocaţiile necesare pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea 

copiilor bolnavi ori handicapaţi. Alte forme de asistenţă socială pentru copii şi 

tineri se stabilesc prin lege. 

    (4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, 

moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt 

interzise. 

    (5) Autorităţile publice asigură condiţii pentru participarea liberă a tinerilor la 

viaţa socială, economică, culturală şi sportivă a ţării. 

Articolul 51 

Protecţia persoanelor handicapate 
    (1) Persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din partea întregii 

societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare, de 

învăţămînt, de instruire şi de integrare socială. 

    (2) Nimeni nu poate fi supus nici unui tratament medical forţat, decît în cazurile 

prevăzute de lege. 

 

7. Drepturile șilibertățile social-politice. 

 

În aceasta categorie de drepturi includem acele drepturi, cum ar fi: libertatea 

presei, libertatea conștiinței, dreptul la informare s.a.  

Articolul 31 

Libertatea conştiinţei 
    (1) Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de 

toleranţă şi de respect reciproc. 

    (2) Cultele religioase sînt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în 

condiţiile legii. 

    (3) În relaţiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de 

învrăjbire. 

    (4) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul 

acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în 

penitenciare, în aziluri şi în orfelinate. 

Articolul 32 

Libertatea opiniei şi a exprimării 
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    (1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi 

libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil. 

    (2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul 

altei persoane la viziune proprie. 

    (3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a 

poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, 

incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte 

manifestări ce atentează la regimul constituţional. 

Articolul 33 

Libertatea creaţiei 
    (1) Libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată. Creaţia nu este supusă 

cenzurii. 

    (2) Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi 

morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sînt apărate de 

lege. 

    (3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor 

culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale. 

Articolul 34 

Dreptul la informaţie 
 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public 

nu poate fi îngrădit. 

 (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt obligate să 

asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra 

problemelor de interes personal. 

 (3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a 

cetăţenilor sau siguranţa naţională. 

 (4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să 

asigure informarea corectă a opiniei publice. 

 (5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii. 

Articolul 40 

Libertatea întrunirilor 
    Mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri 

sînt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de 

arme. 

Articolul 41 

Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice 
    (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte organizaţii social-politice. 

Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în 

condiţiile legii, participă la alegeri. 
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    (2) Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în faţa legii. 

    (3) Statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale partidelor şi 

ale altor organizaţii social-politice. 

    (4) Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin 

activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de 

drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii 

Moldova sînt neconstituţionale. 

    (5) Asociaţiile secrete sînt interzise. 

    (6) Activitatea partidelor constituite din cetăţeni străini este interzisă. 

    (7) Funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc 

prin lege organică. 

Articolul 42 

Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate 

 (1) Orice salariat are dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate 

pentru apărarea intereselor sale. 

 (2) Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit cu statutele 

lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea intereselor profesionale, 

economice şi sociale ale salariaţilor. 

8. Drepturile exclusiv politice. 

 

În această categorie includem dreptul de a alege, dreptul de a fi ales, dreptul 

de revocare și dreptul de administrare. Aceste drepturi le pot deține doar cetățenii  

RM. 

Articolul 38 

Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales 

    (1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă 

prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, 

secret şi liber exprimat. 

    (2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi 

pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul 

stabilit de lege. 

    (3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept 

de vot, în condiţiile legii. 

Articolul 39 

Dreptul la administrare 

    (1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la 

administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor. 

    (2) Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie 

publică. 
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Conform „Codului Electoral‖, cetățenii  au dreptul de revocare a primarilor 

înainte de expirarea mandatului. 

 

 

9. Drepturile-garanții. 

 

În această categorie includem dreptul la petiționareși dreptul persoanei 

vătămate de o autoritate publică. 

Articolul 52 

Dreptul de petiţionare 
    (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate 

numai în numele semnatarilor. 

    (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în 

numele colectivelor pe care le reprezintă. 

Articolul 53 

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică 
    (1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-

un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este 

îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea 

pagubei. 

    (2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin 

erorile săvîrşite în procesele penale de către organele de anchetă şi instanţele 

judecătoreşti. 

10. Îndatoririle fundamentale ale omului șicetățeanului. 

 

Conform constituției, capitolul 3, cetățenii  RM au următoareleîndatoriri 

fundamentale. 

Articolul 55 

Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor 
    Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-

credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile altora. 

 

Articolul 56 

Devotamentul faţă de ţară 
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    (1) Devotamentul faţă de ţară este sacru. 

    (2) Cetăţenii cărora le sînt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, 

răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în cazurile 

prevăzute de lege, depun jurămîntul cerut de ea. 

Articolul 57 

Apărarea Patriei 
    (1) Apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfîntă a fiecărui cetăţean. 

    (2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor militare, destinate apărării 

naţionale, pazei frontierei şi menţinerii ordinii publice, în condiţiile legii. 

Articolul 58 

Contribuţii financiare 
    (1) Cetăţenii au obligaţia sa contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile 

publice. 

    (2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor 

fiscale. 

    (3) Orice alte prestaţii sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege. 

Articolul 59 

Protecţia mediului înconjurător şi ocrotirea monumentelor 
    Protecţia mediului înconjurător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice 

şi culturale constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean. 

Articolul 48: „Familia” 

Acest articol prevede îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația 

șiinstruirea copiilor și copiii sînt obligați săaibă grijă de părințiși să le acorde 

ajutor.  

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Principiile statutului juridic al persoanei: 

2. Noţiunea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

3. Drepturile omului şi drepturile cetăţeanului. 

4. Evoluţia istorică a drepturilor şi libertăţilor. 

5. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor. 

6. Dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică. 

7. Inviolabilitatea persoanei. 

8. Dreptul la apărare. 

9. Libertatea circulaţiei. 

10. Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată. 

11. Inviolabilitatea domiciliului. 

12. Secretul corespondenţei. 

13. Libertatea conştiinţei. 

14. Libertatea opiniei şi a exprimării. 

15. Libertatea creaţiei. 

16. Dreptul la informaţie. 

17. Dreptul la un mediu ambiant sănătos. 

18. Dreptul de a alege şi de a fi ales. 

19. Dreptul la administrare. 

20. Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice. 
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21. Libertatea întrunirilor. 

22. Dreptul la petiţionare. 

23. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. 

24. Dreptul la muncă şi la protecţia  muncii. 

25. Dreptul de  a întemeia şi a se afilia la sindicate . 

26. Dreptul la grevă. 

27. Dreptul la învăţătură 

28. Dreptul la protecţia sănătăţii. 

29. Dreptul la proprietatea privată şi protecţia acesteia 

30. Dreptul la asistenţă şi protecţia socială. 

31. Protecţia familiei şi a copiilor orfani. 

32. Ocrotirea mamei, copiilor şi tinerilor 

33. Protecţia persoanelor handicapate. 

34. Obligaţia de a respecta Constituţia şi legile Republicii Moldova . 

35. Devotamentul faţă de ţară – o îndatorire fundamentală. 

36. Apărarea Patriei - o îndatorire fundamentală. 

37. Contribuţii financiare - o îndatorire fundamentală. 

38. Protecţia mediului înconjurător şi ocrotirea monumentelor - o îndatorire fundamentală. 

39. Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova. 

40. Dreptul de azil. 

41. Extrădarea cetăţenilor străini şi apatrizilor. 

În caz de necesitate, pot fi examinate şi alte subiecte la tema respectivă.  
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Capitolul 13. Instituția ombudsmanului. 

 

1.Natura juridică a instituției ombudsmanului. 

 

Deși istoria nu cunoaște instituții identice cu instituția ombudsmanului 

contemporan, din cele mai vechi timpuri au existat funcționari cu atribuții 

asemănătoare. Majoritatea statelor la crearea Instituției ombudsmanului s-au bazat 

pe modelul Suediei. Constituția Suediei din 1809 era bazatăpe separarea puterilor 

și garantarea drepturilor cetățeanului. Pentru ca să fie echilibrate atribuțiile regelui 

cu atribuțiile parlamentului, parlamentul a ales o persoana (funcționar) numit 

comisarul parlamentar special ombudsman. Aceasta persoană avea atribuții pentru 

a garanta cetățenilor drepturile sale constituționale șiîmpotriva abuzurilor de putere 

de către  stat. În prezent, în Suedia, în baza constituțieidin 1974, Reichstagul 

(Parlamentul) alege mai mulți ombudsmani cu scopul supravegherii, respectării din 

partea organelor de stat, a legilor și a actelor normative. Organizarea și 

funcționarea Instituției ombudsmanului a deschis un nou capitol pentru relația 

dintre stat șicetățean, dintre guvernați și guvernanți, fiind un mecanism pentru 

protecția drepturilor omului șicetățeanului. 

Ombudsmanul adoptat de limbajul universal este o Instituție recunoscută, 

condusa de o persoană sau persoane independente care răspunde de actele statului 

să nu limiteze drepturile cetățeanului. LegislațiaprivindInstituția juridică a 

ombudsmanului diferă de la stat la stat. În unele state: Franța, România, Rusia, 

Ucraina și altele există un singur ombudsman desemnat de Parlament. În Republica 

Moldova, Austria, Suedia și altele există mai mulți ombudsmani desemnați de 

Parlament. În prezent, ombudsmanul desemneazăsimbolul unui stat democratic, 

apărarealibertățilorindividuale și supravegherea abuzului de putere de către  

stat.Din punct de vedere al cetățeanului, ombudsmanul reprezintă o persoana cu 

funcție de răspundere, la care se poate adresa oricine cînd sunt încălcate anumite 

drepturi fundamentale sau este nemulțumit de unele hotărîri și acte ale organelor de 
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stat. Astfel, principala funcție a ombudsmanului este funcția de protecție a 

drepturilor șilibertățilorcetățeanului, ceea ce determinăpoziția lui însistemul de 

drept. DeșiInstituția ombudsmanului nu reprezintă nici un organ al puterii 

legislative, nici un organ al puterii executive sau judecătorești, el este independent 

și are următoarele funcții: 

1. De supraveghere a respectării drepturilor fundamentale ale 

cetățeanului; 

2. De cercetare și de control al administrației publice; 

3. De mediere sau conciliere între cetățeni și organele statului; 

4. De sancționare sau penalizare a autorităților pentru activitatea lor 

ilegală. 

Natura juridica a avocatului parlamentar din RM se aseamănă cu natura 

Instituției ombudsmanului. Instituția avocatului parlamentar este o Instituție 

reglementată de legea cu privire la avocații parlamentari care activeazăîn cadrul 

„Centrului pentru drepturile omului din RM‖ , care este condus de unul dintre cei 

patru avocați parlamentari. Potrivit legislației și literaturii de specialitate, Instituția 

ombudsmanului din alte state, organele care desemnează aceasta funcție sau 

Instituție pot fi: parlamentul, guvernul, Șeful statului sau monarhul la 

recomandarea prim-ministrului în statele monarhice. În RM În baza art. 5 din legea 

cu privire la avocații parlamentari din 1997 propunerile privind candidaturile 

avocaților parlamentari sunt înaintate în parlament de către Președintele RM, de cel 

puțin 20 de deputațiși de către  guvern. Ei sunt numițiînfuncție cu votul majorității 

deputaților aleși pe un mandat de 5 ani. Pentru candidatul la Funcția  de avocat 

parlamentar sunt necesare următoarele cerințe:  

1. Cetățenia RM; 

2. Competență profesională; 

3. Studiile juridice; 

4. Cunoașterea limbii de stat; 

5. Domiciliu permanent. 
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2. Statutul avocatului parlamentar În Republică Moldova. 

 

Statutul de avocat parlamentar sunt drepturile și obligațiile persoanei numite 

înfuncție de avocat parlamentar, precum șigaranțiile ce asigură exercitarea 

acestora. Statutul diferăînfuncțieșiîndependență de situația în care se află avocatul 

parlamentar, și anume: statutul avocatului parlamentar înfuncție, statutul 

avocatului parlamentar revocat dinfuncțieși statutul avocatului parlamentar ce a 

demisionat.În unele state desemnarea ombudsmanului poate fi pe durata unui 

singur mandat, pe durata a cel mult doua mandate consecutive, în unele state nu 

este specificat numărul de mandate. În RM mandatul este de cinci ani, nu poate fi 

numit înfuncție mai mult decît pe perioada a doua mandate consecutive. Conform 

legii cu privire la avocații parlamentari, ei pot fi eliberați dinfuncțieînainte de 

termen,în cazul în care parlamentul exprimă moțiunea de neîncredere, în cazul în 

care avocatul parlamentar nu și-a îndeplinit anumite funcții sau nu a fost corect cu 

petiționarii. 

Legea mai prevede și alte cazuri cînd pot fi eliberați dinfuncțieînainte de 

termen: din propria inițiativă, la atingerea vîrstei de pensionar, în cazul 

imposibilității de a exercita mandatul din motive de sănătate sau în cazul unei 

sentințe definitive a instanței de judecată.  

Pe durata mandatului sunt consfințite anumite garanții:incompatibilitatea, 

independență, inviolabilitatea, imparțialitatea, imunitatea. 

 

3. Clasificarea atribuțiilor avocatului parlamentar. 

 

Competențăeste ansamblul de atribuții prevăzut de lege pe care organul de 

stat este obligat să-l exercite. ÎncompetențăInstituției avocatului parlamentar 

cuprinde doua elemente: competență teritorialășicompetență materială. 

Princompetență teritorială se subînțelege totalitatea petițiilor pe care este în 

drept să le primeascășisă le examineze Instituția ombudsmanului pe un anumit 
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teritoriu. Îndependență de această clasificare întîlnim ombudsmani naționali, 

ombudsmani municipali sau locali șiombudsmanispecializați . 

Ombudsmaniispecializați  au o competență de a examina plîngerile sau 

petițiiledintr-un domeniu sau ramură specializată. Sunt cunoscuți mai mulți 

ombudsmanispecializați : ombudsmanul public pentru libertatea presei (Canada), 

împuternicitul pe problemele ocrotirii sănătății (Marea Britanie), ombudsmanul 

pentru apărarea drepturilor minorităților (Suedia), ombudsmanul pentru apărarea 

drepturilor consumatorilor (Suedia), ombudsmanul pentru apărarea militarilor 

(Germania), ombudsmanul pentru apărarea persoanelor dinInstituțiile penitenciare 

(SUA). 

În RM avocații parlamentari au o competență națională, pot examina 

plîngerile atît de la cetățenii  săi cît și de la cetățenii  străini și apatrizi care locuiesc 

legitim pe teritoriul RM.  

Princompetență materială se subînțelege ansamblul de atribuții procesuale, 

materiale și organizatorice. În RM Instituția avocatului parlamentar are 

următoareleatribuții materiale: primirea și examinarea petițiilorcetățenilor; 

primirea la audiență a cetățenilor, sesizarea CurțiiConstituționale privind controlul 

constituționalîn cazul în care o lege contravine normelor constituționale ; sesizarea 

organelor statului privindîncălcarea drepturilor cetățeanului; organizarea și 

participarea la diferite întruniri, conferințe, seminare privind protejarea și 

promovarea drepturilor șilibertățilorcetățeanului. 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Instituția ombudsmanului. 

2. Desemnarea Ombudsmanului. 

3. Avocatul parlamentar. 

4. Caracteristica Instituției ombudsmanului pe plan comparativ cu alte state. 

5. Caracterizați Instituția Avocatul Poporului. 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 13. 

Sergiu Cobăneanu, TeodorCârnaț, Instituțiaavocatuluiparlamentar,Chișinău 2002 
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Constituția din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994 

 

Capitolul 14. Exercitarea suveranității. 

 

1.Formele de exercitare a suveranității. 

 

În majoritatea statelor, înconstituție, poporul este declarat drept deținătorul 

suveranitățiinaționale. Acest principiu formează temelia  dreptului constituțional 

contemporan. Voința poporului este baza puterii de stat și aceasta voință poate fi 

exprimată doar prin alegeri periodice, printr-un sufragiu universal, egal, secret, 

direct și liber exprimat. Înconstituția RM, art. 2 prevede că suveranitatea națională 

aparține poporului RM, care o exercităîn mod direct șiprin organele sale 

reprezentative reglementate de constituție. În doctrina  dreptului constituțional, 

manifestarea principală a suveranității poate fi exercitatăprin legiferare. 

Legiferarea se produce de popor în condițiile unei democrații reprezentative. 

Cetățenii  exercită suveranitatea prinintermediul dreptului de vot, ei sunt chemați 

să-și exercite drepturile exclusiv politice consfințite de constituție. 
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Drepturile electorale sunt drepturi politice fundamentale ale cetățenilor prin 

care aceștia exercită puterea de stat și anume: dreptul de a alege, dreptul de a fi ales 

și dreptul de revocare. 

Dreptul de a alege este un drept fundamental care îl au Cetățenii  RM, care 

au împlinit vîrsta de 18 ani cu excepția celor prevăzută de lege: nu au vîrsta de 18 

ani, sunt recunoscuți de o hotărîre judecătorească definitivă, incapabili de a-și 

exercita dreptul, condamnați la privațiune de libertate printr-o hotărîre definitivă 

pentru cazurile penale grave și destul de grave. 

Dreptul de a fi alesîl au cetățenii  RM care întrunesc condițiile cu drept de 

vot. Nu pot fi aleși militarii cu serviciu în termen, cetățenii care au incidente penale 

nestinse, cetățenii  care în virtutea funcțiilor nu au dreptul să fie membri ai unor 

partide politice. 

Dreptul de revocareîl au cetățenii  cu drept de vot. Codul Electoral al RM 

prevede că revocarea poate fi exercitată doar în raport cu primarii. 

Dreptul electoral este totalitatea normelor juridice care reglementează 

participarea cetățenilor la procesul de formare al organelor de stat centrale și locale 

care sunt prevăzute de legislația națională. 

 

2. Principiile dreptului electoral. 

 

Legislațiaprivindsistemul și dreptul electoral diferă de la stat la stat. 

Principiile electorale reprezintă o serie de standarde general acceptabile care 

reflectă natura juridică democratică a alegerilor. Principiile electorale formează un 

sistem de proceduri șigaranții care asigură desfășurarea unor alegeri transparente, 

corecte care au la bază pluralismului politic. În doctrina  dreptului 

constituționalprincipiile electorale se clasificăîn: 

1. Principiile organizării și desfășurării alegerilor; 

2. Principiile participării cetățenilor RM la alegeri. 

Înprima categorie se pot include: 
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1. Obligativitatea alegerilor – în RM alegerile sunt unica modalitate de 

formare a organelor reprezentative; 

2. Nefalsificarea alegerilor este o garanție pentru niște alegeri corecte; 

3. Periodicitatea alegerilor presupune căautoritățile reprezentative și cele 

locale își exercită mandatul pe o perioada de timp (4 ani); 

4. Libertatea alegerilor presupune că procesul de organizare al alegerilor 

exclude orice formă de constrîngere sau presiuni asupra alegătorului sau asupra 

candidaților; 

5. Alternativitatea alegerilor presupune, căîn listele electorale sau 

numărul candidațilorînregistrați să fie mai mare decît numărul mandatelor 

disputate; 

6. Admisibilitatea diferitor sisteme electorale, nici constituția, nici Codul 

Electoral nu prevede interdicții cu privire la utilizarea mai multor sisteme 

electorale; 

7. Independența organelor electorale. 

Îna doua categorie includem: dreptul alegătorului, care conform Codului 

Electoral cetățenii  RM participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret și 

liber exprimat. 

1. Universalitatea dreptului electoral presupune universalitatea 

indiferent de rasă, naționalitate, proveniență socială, Funcția  deținută, religie, 

aspirație politică, avere și sex. Cetățenii  RM care au atins vîrsta de 18 ani au 

dreptul de a alege. În istoria comunității au fost cunoscute mai multe censuri, cum 

ar fi: censul de proprietate, de sex, de proveniență socială. 

2. Egalitatea dreptului electoral presupune ca cetățenii  participa la vot 

încondiții egale. Codul Electoral prevede că fiecare alegător are dreptul la un 

singur vot, fiecare vot avînd putere juridica egală. 

3. Votul direct presupune că alegătorul își exprimăvoințaîn mod direct. 

Codul Electoral prevede că fiecare alegătorvotează personal, votarea în locul altor 

persoane este interzisă. 
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4. Secretul votului presupune că votarea în condiții secrete exclude orice 

control din partea oricăror organe sau funcționari publici, a modului în care 

alegătorii și-au exprimat opțiunea electorală.  

5. Libertatea exprimării presupune acordarea alegătorului dreptul de a 

decide liber la opțiunea sa electorală. Nimeni nu este în drept să exercite presiuni 

asupra alegătorului pentru a-l împiedica să-și exprime voința sa proprie.  

3. Organizarea șidesfășurarea alegerilor. 

 

Alegerile sunt niște acțiuni prin care cetățenii  selecteazăși desemnează prin 

vot în conformitate cu procedurile legale persoanele care urmează săfacă parte din 

organele reprezentative atît centrale cît și locale. În dreptul electoral sunt cunoscute 

diferite tipuri de alegeri:  

 Alegeri directe –alegătorul alege direct candidatul sau candidații la 

postul electiv; 

 Alegeri indirecte – alegătorul alege reprezentanți sau delegați care la 

rîndul său aleg candidații propuși; 

 Alegeri generale – cînd se aleg reprezentanții pentru toate locurile din 

organismele reprezentative; 

 Alegeri parțiale (suplimentare) – acele alegeri unde se completează o 

parte din locuri; 

 Alegeri naționale – se desfășoarăîn toata țara; 

 Alegeri ordinare – se desfășoarăîn termenele prevăzuteîn legătura cu 

expirarea mandatului; 

 Alegeri extraordinare – se desfășoarăîn cazul dizolvării anticipate a 

parlamentului; 

 Alegeri repetate – se desfășoarăîn cazurile în care alegerile deja 

efectuate se dovedesc nevalabile, ele nu sunt recunoscute din cauza încălcării 

legislației sau neparticipării la alegeri a alegătorilor; 
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 Alegeri desfășurateîntr-un singur scrutin – acele alegeri cînd 

rezultatele sunt stabilite după o unica votare, avînd un caracter definitiv; 

 Alegeri desfășurate în două sau mai multe scrutine – cînd rezultatele 

vor fi definitive după votul dat de alegători după al doilea tur de scrutin. 

Alegerile se declarăprin decretul Șefului statului, ziua alegerilor de obicei 

este o zi de odihnă, duminica. În procesul de organizare și desfășurare sunt 

următoarele etape: 

 Fixarea alegerilor; 

 Formarea comisiilor electorale; 

 Întocmirea listelor electorale; 

 Formarea circumscripțiilor electorale; 

 Desemnarea șiînregistrarea candidaților; 

 Realizarea campaniei electorale și finanțarea măsurilor ei; 

 Organizarea votării; 

 Stabilirea rezultatelor alegerilor; 

 Înregistrarea deputaților sau a persoanelor desemnate 

șipublicarea alegerilor. 

Conform Codului Electoral, în RM activează Comisia Electorală Centrală, 

care este organul central, care activează permanent pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor. În afara de CEC se constituie Consilii Electorale de 

Circumscripție și Birourile Electorale ale secțiilor de votare. 

Circumscripția electorală este o unitate teritorialăîn care se desfășoară 

operațiunile de alegere a candidațilorîn organele reprezentative. Conform Codului 

Electoral,CEC cel puțin cu 55 de zile înainte de alegeri constituie circumscripții 

electorale care corespund unitarilor administrativ-teritoriale de nivelul 2 (raioane). 

Secțiile de votare reprezintădelimitări teritoriale care unesc alegătorii într-un 

loc comun de votare. Secțiile de votare se constituie de consiliile electorale în baza 

propunerilor primarilor orașelor și satelor cu cel puțin 35 de zile înainte de alegeri, 

care vor cuprinde de la 30 pîna la 3000 de alegători. Secțiile de votare pot fi 

constituite pe lîngă spitale, sanatorii sau alte localuri publice. 
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Biroul electoral al secțiilor de votare se constituie de către  consiliile 

electorale de circumscripție cu cel puțin 20 de zile înainte de alegeri. Din birourile 

electorale fac parte 5-11 membri care sunt propuși de către  consiliile electorale.  

Lista electorala este lista care cuprinde toți cetățenii  cu drept de vot care 

domiciliază pe teritoriul unei secții de votare. Întocmirea listei electorale este o 

condiție obligatorie a procesului de organizare a alegerilor. Listele electorale sunt 

întocmite în cîte doua exemplare pentru fiecare secție de votare. În lista electorală 

sunt incluse numele, prenumele alegătorului, data și anul nașterii, domiciliul și 

datele actului de identitate. Listele electorale se afișeazăîn localurile secțiilor de 

votare cu 10 zile înainte de alegeri. Alegătorul are posibilitatea de a lua cunoștință 

cu listele electorale și de a verifica corectitudinea întocmirii datelor. 

Înregistrarea candidaților la CEC are loc conform Codului Electoral. 

Fiecare partid sau candidat depune pachetul necesar de acte pentru înregistrare în 

campania electorala și lista de 103 candidați din partea fiecărui partid.  

buletinul de vot este întocmit de CECîn baza înregistrării 

candidațilorînscrișiîn campania electorală pentru alegeri.  

Agitația electorală sunt niște acțiuni de pregătire și difuzare a informației 

care au drept scop de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alți 

concurenți electorali. Legislația electorală consacră egalitatea concurenților 

electorali în procesul de realizare a agitației electorale. Legislația prevede și unele 

interdicții și restricții la agitația electorală, la finanțarea campaniei electorale. 

Codul penal prevede și răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de agitație 

electorală. 

În ziua stabilita a alegerilor, de obicei o zi de odihnă, membrii biroului 

electoral verifică urna pentru buletinele de vot, care ulterior va fi sigilatăîn 

prezența observatorilor și a reprezentanților  concurenților electorali. 

Totalizarea alegerilor.După expirarea termenului (21:00) membrii biroului 

electoral din cadrul secției de votare încep totalizarea voturilor unde întocmesc un 

proces verbal în care se include: numărul de buletine distribuite, numărul de 

buletine valabile, numărul  de buletine nevalabile, numărul  de buletine votate 
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pentru fiecare concurent electoral în parte. Aceasta procedura se petrece înfață 

tuturor membrilor biroului și a reprezentanților  partidului, se semnează procesele 

verbale șiîmpreună cubuletinele de vot se transmit Consiliului Electoral. Consiliul 

electoral acumulîndinformația de la secțiile de votare transmiteprintr-un proces 

verbal șibuletinele de vot CEC. Comisia Electorală Centralăîn termen de 3 zile 

informează despre rezultatele alegerilor care au avut loc. În termen de 10 zile 

CEC,după definitivarea totala a rezultatelor și distribuirea celor 101 mandate 

proporțional la partide îndependență de rezultatele obținutese adresează la Curtea 

Constituțională (art. 135 e), Curtea Constituționalăîn termen rezonabil adoptă o 

hotărîre privind legalitatea alegerilor și o hotărîreprivind lista de 101 deputațidin 

partea partidelor care au aderat în parlament. Din acel moment este ales legal noul 

parlament și expiră mandatul parlamentului anterior.  

4. Tipuri de sisteme electorale. 

Sistemul electoral este o procedură utilizată pentru desemnarea candidaților 

electorali îndependență cu rezultatele obținute la alegeri privind distribuirea 

mandatelor. În dreptul electoral sunt cunoscute doua forme principale ale 

sistemelor electorale: sistemul electoral majoritar șisistemul reprezentării 

proporționale. 

Sistemul majoritar se împarte în: sistemul majoritar relativ șisistemul 

majoritar absolut. 

Sistemul majoritar relativ este cel mai simplu, deoarece este desemnat 

candidatul care a obținut cele mai multe voturi. 

Sistemul majoritar absolut: este ales candidatul care a obținut din primul tur 

50% + 1 dinalegători, daca nu s-a ales candidatul se organizează al doilea tur de 

scrutindintre primii doi candidați. 

Sistemul reprezentării proporționale este cea mai democratică metodă de 

determinare a rezultatelor alegerilor. Acest sistem electoral asigură reprezentarea 

relativăși a partidelor mici. În practica sunt cunoscute mai multe sisteme de 

reprezentare proporțională: sistemul câtului rectificat, sistemul numărului 
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unic,sistemul Hondt, s.a. În RM în urma alegerilor parlamentare se aplicăsistemul 

reprezentării proporționale în urma rezultatelor alegerilor.  

5. Referendumul. 

Referendum (din latinăînseamnă „a fi supus adunării‖) este o formă destul de 

democraticăprinintermediul căreia alegătorii sau poporul își manifesta voința sa. 

Înconstituția RM, art. 75 este stipulat că cele mai importante probleme ale 

societății și ale statului sunt supuse referendumului. Art. 142 reglementează 

cădispozițiileprivind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și 

cele referitoare la neutralitatea statului pot fi revizuite numai cu aprobarea prin 

referendum cu votul majorității înscrișiîn listele electorale. Deosebirea principală 

procedurii de alegere de procedura referendumului constăîn obiectul de exprimare 

al voinței alegătorilor. La referendum obiectul de exprimare al voinței nu este 

persoana sau partidul, dar este o problemă asupra căreia se desfășoară 

referendumul.  

În doctrina  dreptului constituțional sunt cunoscute mai multe feluri de 

referendum: 

 Consultativ – se desfășoară cu scopul elucidării opiniei alegătorului 

într-o anumită problema; 

 Decisiv – documentul este supus votării alegătorului pentru a fi 

aprobat sau respins; 

 Constituțional– se aproba constituția sau unele amendamente de 

revizuire;  

 Legislativ – o lege poate fi supusă votării de către alegători prin 

referendum. 

Inițiativa de organizarea unui referendum poate fi a parlamentului, a Șefului 

statului și la nivel local a autorităților publice locale. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea şi importanţa alegerilor. 

2. Felurile de alegeri. 

3. Semnificaţia termenului de „sistem electoral‖, „scrutin‖. 

4. Termenul „drept electoral‖ 
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5. Noţiunea revocării. 

6. Dezvoltarea legislaţiei privind alegerile în Republica Moldova. 

7. Principiul egalităţii şi libertăţii alegerilor. 

8. Principiul periodicităţii alegerilor. 

9. Universalitatea votului. 

10. Egalitatea votului. 

11. Secretul votului. 

12. Libertatea votului. 

13. Scrutinul majoritar. 

14. Avantajele şi dezavantajele scrutinului majoritar. 

15. Scrutinul reprezentării proporţionale. 

16. Avantajele şi dezavantajele scrutinului reprezentării proporţionale. 

17. Scrutine mixte. 

18. Sistemul electoral în Republica Moldova . 

19. Statutul juridic al Comisiei Electorale Centrale. 
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Capitolul15. Dreptul parlamentar. 

1.Noțiunea de drept parlamentar șiprincipiile dreptului parlamentar. 

 

Parlamentul, conform art. 60 dinconstituție este unicul organ reprezentativ 

suprem al poporului RM și unica autoritate legislativă. Cuvîntul parlament provine 

din franceza „parler‖. Își are originea sa de la parlamentarismul britanic, unde 

pentru prima data în 1102 a fost organizată o adunare reprezentativa a națiunii. 

Aceasta adunare a fost constituită ca o putere împotriva limitării atribuțiilor 

monarhului și avînd niște atribuții reprezentative ale poporului. După adoptarea 

primelor constituțiiîn lume. În textul constituțieiprintr-un titlu separat erau 

constituite puterea legislativă (parlament, congres, senat, seim, Bundestag). 

Dreptul parlamentar  este o instituție de drept constituțional, deoarece 

cuprinde norme juridice care reglementează o categorie distincta de relații sociale 

ce vizează organizarea, funcționarea șicompetență parlamentului. Parlamentul RM 

se bazează pe următoarele acte fundamentale. Constituția RM (Titlul 3, capitolul 

4), regulamentul parlamentului și legea cu privire la statutul deputatului.  

În dreptul parlamentar sunt recunoscute următoareleprincipii: 

Principiul autonomiei – acest principiu își are originea sa în art. 6 al 

constituției, unde prevede căîn RM puterea legislativă, executivășijudecătorească 

sunt separate și colaboreazăîn exercitarea prerogativelor ce le revin potrivit 

constituției. Art. 60 prevede: parlamentul este compus din 101 deputați, fiind unica 

autoritate legislativă. 

Principiul legalității – presupune că toate subiectele raporturilor juridice 

respectăîn activitatea sa constituțiași legea. 

Principiul pluralismului de opinie – e consfințit în art. 5 dinconstituție, unde 

democrațiaîn RM se exercităîn condiția pluralismului politic care este 
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incompatibilă cu dictatura sau totalitarismul.  Art. 71 dinconstituție prevede ca 

deputații nu pot fi trași la răspundere sau persecutați pentru voturile sau opiniile 

exprimate.  

Principiul colegialității – presupune că orice act în parlament, decizie sau 

hotărîre se adoptă colegial: (2/3 din voturi) pentru modificarea constituției, 

destituirea dinfuncție a Șefului statului sau a președintelui parlamentului; (3/5 – 

alegerea Șefului statului, majoritatea absoluta – 50% + 1 – adoptarea legilor 

organice și numirea unor demnitari, majoritatea simpla a deputaților prezenți în 

sală – se adopta legile ordinare). 

Principiul transparenței presupune că toate ședințele ale parlamentului sunt 

publice, pot fi transmise indirect la televiziune sau mass-media, actele adoptate de 

parlament după promulgare de către Șeful statului sunt publicateîn Monitorul 

Oficial. 

Principiul compromisului presupune ca interesul național este mai presus de 

interesul unor partide politice și minoritatea se supune majorității.   

2.Natura juridică a mandatului parlamentar. 

 

Mandat în latinăînseamnăîncredințat, împuternicire dată de cetățeni  unei 

persoane aleasă de ei pentru ai reprezenta. În doctrina  dreptului constituțional 

mandatul poate fi definitprinurmătoarele caracteristici. Mandatul parlamentar este 

un mijloc intermediar între popor ca deținătorul puterii și reprezentanții organului 

legislativ. 

Mandatul parlamentar rezultădin alegerile universale prin care s-au exprimat 

cetățenii .Deținătorii mandatului parlamentar sunt numiți deputați sau 

senatori.Încetarea mandatului parlamentar are loc odată cu expirarea mandatului 

sau de alegerile anticipate de parlament. 

În dreptul parlamentar natura juridică a mandatului prevede următoarele 

caracteristici: 
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Mandatul parlamentar este reprezentativ – fiecare parlamentar 

reprezintăNațiunea. 

Mandatul parlamentar este general, aceasta calitate este consacratăîn art. 68 

dinconstituție, unde deputații în exercitarea mandatului sunt în serviciul poporului. 

Mandatul parlamentar este independent – el acționeazăindependent conform 

convingerilor sale și nu necesită aprobarea de către  popor. 

Mandatul parlamentar este irevocabil, această este o garanție suplimentară a 

independențiiși imposibilității revocării deputaților aleșiînainte de expirarea 

mandatului. Conform art. 68, al. 2 orice mandat imperativ este nul.  

Activitatea deputatului este bazată pe Legea despre statutul deputatului, 

unde este reglementat exercitarea mandatului pe o anumita perioada de timp. 

Durata mandatului diferă de la stat la stat, de obicei de la 3 la 7 ani. În RM 

parlamentul se alege prin vot universal pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 

prelungit prin lege organica în caz de război sau de catastrofă. Calitatea de deputat 

încetează la data întrunirii legale a noului parlament, în caz de demisie sau de 

deces. În cazul demisiei sau decesului intervine vacanța funcției, în acest caz 

fracțiunea parlamentarăîmpreuna cu CEC se adresează la Curtea Constituțională 

pentru validarea mandatului de deputat supleant.  

3. Protecția mandatului parlamentar. 

 

Deputații fiind reprezentanții poporului și exercitînd suveranitatea 

naționalăîn numele lui trebuie să se bucure de anumite garanțiișicondiții specifice 

suplimentare care le-ar permite exercitarea liberă a mandatului. Activitatea lor 

trebuie efectuatăfără nici o presiune atît îninteriorul țării cît șiîn exteriorul țării. 

Realizarea principiilor autonomiei, independenței și transparenței parlamentarilor 

se aflăîn raport direct cu gradul de protecție a acestora. Dreptul parlamentar pentru 

o funcționare normală a întregului sistem politic și juridic impune protejarea și 

protecția mandatului prin diferite activități: 
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Indemnizații și alte forme de sprijin material. Sub acest aspect Legislația 

RM prevede salariul de baza, sporuri pentru vechimea în muncăși diferite 

indemnizații prevăzute de legea cu privire la statutul deputatului și alte acte 

normative. 

Incompatibilități. Incompatibilitatea cu Funcția  de parlamentar este stabilită 

conform art. 70, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei 

funcții retribuite cu excepția activității didactice sau științifice. Legea cu privire la 

statutul deputatului consacră, ca mandatul de deputat este incompatibil cu: 

Funcția  de președinte a RM; 

Funcția  de membru al guvernului; 

Funcția  de avocat parlamentar și oricare altăfuncție remunerată cu excepția 

activității didactice sau științifice. 

Imunitatea. Legea privind statutul deputatului stabilește că imunitatea 

parlamentară are ca scop protejarea deputatului împotriva urmăririlor judiciare și 

garantarea libertății acestuia. În teoria dreptului parlamentar mai sunt cunoscute 

forme de imunități: Inviolabilitatea și iresponsabilitatea. Conform art. 70 

dinconstituție deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat cu 

excepțiainfracțiunii în flagrant sau trimis în judecată fărăîncuviințarea 

parlamentului după ascultarea sa. Imunitatea parlamentară se răsfrânge doar pe 

durata mandatului parlamentar.  

În afara de garanții mai este prevăzutși regimul disciplinar al deputatului. 

Regulamentul parlamentului prevede ca în cazul abaterilor disciplinare pot fi 

aplicate următoarele sancțiuni: 

 Avertisment; 

 Retragerea cuvîntului; 

 Eliminarea din sala de ședință. 

4. Structura parlamentului. 
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În dreptul parlamentar puterea legislativădin punct de vedere al structurii 

poate fi clasificatăîn unicameral și bicameral.  

Parlamentul unicameral (RM) este caracteristic statelor unitare avînd 

anumite avantaje:  

 economie de timp și economie de resurse financiare;  

 simplificarea procedurii legislative în comisiile parlamentare;  

 responsabilitatea mai clară a deputaților.  

Dezavantaje:  

 elaborarea unei legislații mai puținprelucrate și adaptate; 

 grupurile de interes politic se pot manifesta mai puternic; 

 sistemul politic este mai sensibil, cu posibilitatea instalării unor 

grupări sau unui singur partid. 

Parlamentul bicameral (Italia, România, Franța) este caracteristic statelor 

federative format din doua camere: Camera Comunelor, Camera Reprezentanților, 

Senatul s.a. În cazul statelor federative bicamerismul constituie o necesitate, 

deoarece Camera Reprezentanților  este constituitădin membrii statelor federației. 

În cazul statelor unitare, există o istorie sau tradiție politică. 

Avantajele bicamerismului constau în: 

 din punct de vedere a tehnicii legislative este supus unui 

examen dublu orice act legislativ adoptat de ambele camere. 

Aspectele negative privesc:  

 ritmul scăzut de elaborare a legilor; 

 tergiversareaelaborării și adoptării; 

 susținerea materiala și financiară a ambelor camere. 

În RM, conform constituției, art. 64, structura, organizarea și funcționarea 

parlamentului se stabilesc prin regulament, resursele financiare ale parlamentului 

sunt prevăzute în bugetul aprobat de acesta. Din structura parlamentului fac parte:  

 organele directoare;  

 comisiile parlamentare;  

 grupurile parlamentare.  
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Din organele directoare fac parte Președintele parlamentului, 

vicepreședințiiși biroul permanent.  

Președintele parlamentului se alege pe durata mandatului prin vot secret, cu 

buletine de vot în care se înscriu numele și prenumele candidaților propuși de 

fracțiunileparlamentare. Este declarat președinte, candidatul care a întrunit votul 

majorității deputaților aleși (51 voturi). Președintele poate fi revocat înainte de 

termen la cererea fracțiunii parlamentare, care l-a propus sau o treime de deputați 

cu votul a 2/3 dinnumărul  total de deputați (67). Președintele parlamentului are 

următoareleatribuții: 

 conduce lucrările parlamentului și ale biroului permanent; 

 convoacăședințele ordinare, extraordinare sau speciale ale 

parlamentului; 

 asigură respectarea regulamentului șimenținerii ordinii în timpul 

ședințelor; 

 primește și distribuie proiecte de legi și propuneri legislative; 

 anunță rezultatul votării și numește actele aprobate; 

 semnează legile și hotărîrile parlamentului; 

 reprezintă parlamentul înrelațiile cu alte organe statale sau în relații 

internaționale; 

 îndeplinește și alte atribuții conform regulamentului. 

Vicepreședinții se aleg la propunerea președintelui parlamentului, după 

consultarea fracțiunilor parlamentare prin vot deschis, cu votul majorității 

deputaților aleși. Ei pot fi revocați dinfuncțieînainte de termen la propunerea 

președintelui parlamentului după consultarea fracțiunilor cu votul majorității 

deputaților aleși. Ei îndeplinesc atribuțiile prevăzute de regulament, în absența 

președintelui parlamentului poate conduce ședințele și semna legile și hotărîrile 

adoptate de parlament.  

Biroul permanent este un organ colegial de conducere din care face parte din 

oficiu Președinteleși vicepreședinții și un număr proporțional de deputațidin 

fracțiunile parlamentare. Atribuțiile biroului permanent sunt: 
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 Propune parlamentului data convocării sesiunii; 

 Propune spre examinare regulamentul parlamentului; 

 Coordonează activitatea parlamentului; 

 Întocmește ordinea de zi; 

 Stabilește structura aparatului parlamentului; 

 Întocmește bugetul parlamentului șiîl prezintăînședința plenara. 

Comisiile parlamentare sunt organe interne de lucru a parlamentului unde 

pot fi distinse: 

 comisii permanente;  

 comisii speciale;  

 comisii de anchetă. 

Comisiile permanente sunt niște organe de lucru ale parlamentului înființate 

pentru activitatea parlamentului. Ele sunt niște comisii specializate care pregătesc 

proiectele de legi sau adoptă niște avizări la actele parlamentului. Fiecare deputat 

este membru al uneia din comisii permanente, cu excepția președinteluiși 

vicepreședintelui. Actual în parlament sunt 10 comisii dintre care: comisia juridică 

pentru numiri și imunități; comisia pentru economie, industrie, buget șifinanțe; 

ș.a.În aceasta comisie se alege Președintele, secretarul comisiei.  

Comisia specială este un organ de lucru al parlamentului constituit cu scopul 

elaborării unor acte legislative sau alegerii sau soluționării unor probleme politice. 

Ele poartă un caracter temporar pînă la soluționarea problemei. Comisia specială 

pentru alegerea Șefului statului; comisia specială pentru modificarea constituției. 

Comisia de anchetă este un organ de lucru al parlamentului creat la cererea 

unei fracțiuni parlamentare sau a unui grup de deputațidin cel puțin 5% dinnumărul  

total de deputați cu scopul cercetării unor fapte sau cauze. Ele au un caracter 

temporar pînă la soluționarea cazului dat.  

Fracțiunile parlamentare sunt grupuri parlamentare constituite din 

reprezentanții partidelor parlamentare. Fracțiunile parlamentare se constituie în 

termen de 10 zile după constituirea legală a parlamentului din cel puțin 5 deputați. 

Se alege Președintelefracțiuniiși secretarul fracțiunii. Ele au următoareleatribuții: 
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Numirea și alegerea reprezentanților în biroul permanent; 

În comisiile permanente, speciale sau de ancheta; 

Inițiativa de adoptare a legilor și alte atribuții conform regulamentului. 

Opoziția parlamentară este partidul sau partidele politice care sunt minoritar 

față de majoritatea parlamentara. 

5. Funcționarea parlamentului. 

 

Activitatea parlamentară este împărțităîn anumite perioade de timp 

(legislatura; sesiunea; ședința).  

Legislatura este perioada activității parlamentului (4 ani) de la constituirea și 

pînă la expirarea mandatului sau dizolvării anticipate.  

Sesiunea este perioada de timp pe parcursul căreia parlamentul se întrunește 

pentru dezbateri și aprobarea actelor parlamentului. În regulamentul parlamentului 

sunt nominalizate doua tipuri de sesiuni: sesiuni ordinare și sesiuni extraordinare. 

Sesiunile ordinare se împart în: 

Sesiunea de primăvară care începe în luna februarie pînă la sfîrșitul lunii 

iulie; 

Sesiunea de toamnă care începe în septembrie pînă la sfîrșitul lunii 

decembrie. 

Sesiunile extraordinare sau speciale pot fi convocate la cererea președintelui 

parlamentului, Șefului statului sau o treime dindeputațiîn perioada de vacanță a 

parlamentului. 

Ședințele parlamentului reprezintăintervalul de timp în cadrul sesiunii 

parlamentare, unde sunt deliberative cu participarea majorității deputaților aleși. 

Ședințele se desfășoară conform ordinii de zi aprobate, de obicei se desfășoară joia 

și vinerea.  

Înședințele parlamentare au loc dezbaterea și aprobarea legilor și hotărîrilor 

parlamentului. 
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6. Funcțiile parlamentului. 

 

Îndoctrina constituțională sunt clasificate mai multe funcții ale 

parlamentului: 

1. Funcția  de reprezentare; 

2. Funcția  de informare; 

3. Funcția  de control parlamentar; 

4. Funcția  deliberativă; 

5. Funcția  de numire a demnitarilor publici. 

Funcția  de reprezentare reiese din normele constituționale  unde deputații 

sunt reprezentanții poporului. 

Funcția  de informare presupune informarea la inițiativacetățenilor,prin care 

cetățenii  au dreptul să se adreseze cu anumite petiții deputaților. 

Funcția  de control reiese din normele constituționale  unde parlamentul 

adoptă cu majoritatea absolută programul de activitate al guvernului și votul de 

neîncredere. Parlamentul dispune și de alte mijloace de control prinintermediul 

Curții de Conturi sau altor organe abilitate cu funcția  de control.  

Funcția  deliberativa reiese din art. 60 dinconstituție, unde parlamentul este 

unicul organ suprem și legislativ, are inițiativalegislativăși este unicul organ de 

adoptare a amendamentelor constituționale .  

Funcția  de numire reiese din faptul ca înatribuțiile parlamentului, potrivit 

Constituţiei, Parlamentul mai exercită şi alte activităţi legate de desemnarea sau 

investirea unor autorităţi publice, numirea Șefului Statului,numirea Procurorului 

General conform art. 125 alin.(1) din Constituţie, numirea unor membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor în baza art.81 alin.(4) şi art.86 alin.(1) din 

Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură,  numirea unor 

membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, numirea în funcţie a preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie conform art.116 alin. (4) 

şi în baza legii, numirea unor membri ai Curţii de Conturi, numirea directorului 

Serviciului de Informaţii şi Securitate, numirea Avocaţilor Parlamentari, 
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desemnarea în mod separat a celor doi din cei şase judecători ai Curţii 

Constituţionale conform art. 136 alin. (2) etc.  

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea Parlamentului. 

2. Caracterul reprezentativ al Parlamentului. 

3. Constituirea Parlamentului Republicii Moldova şi durata mandatului (legislatura). 

4. Constituirea organelor şi instituţiilor publice, alegerea sau numirea persoanelor 

oficiale de stat. 

5. Controlul parlamentar asupra activităţii organelor de stat, instituţiilor şi persoanelor 

oficiale de stat. 

6. Atribuţiile Parlamentului.  

7. Structura Parlamentului Republicii Moldova, particularităţile structurii unicamerale a 

Parlamentului. 

8. Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. 

9. Biroul Permanent a Parlamentului Republicii Moldova. 

10. Comisiile  Parlamentului Republicii Moldova. 

11. Mandatul reprezentativ al deputatului Parlamentului Republicii Moldova. 

12. Incompatibilităţile mandatului de deputat al Parlamentului Republicii Moldova şi 

verificarea cererilor din punct de vedere al incompatibilităţii funcţiilor. 

13. Încetarea mandatului de deputat al Parlamentului Republicii Moldova. 

14. Declaraţia pe venit al deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova. 

15. Imunitatea deputatului Parlamentului Republicii Moldova. 

16. Exercitarea mandatului de deputat. 

17. Asigurarea materială a exercitării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova. 

18. Fracţiunile parlamentare 

19. Sesiunile Parlamentului Republicii Moldova. 

20. Şedinţele comisiilor permanente a Parlamentului Republicii Moldova. 

21. Şedinţele Parlamentului Republicii Moldova. 

22. Iniţiativa legislativă. 

23. Dezbaterea proiectului de lege. 

24. Adoptarea legilor ordinare. 

25. Adoptarea legilor organice. 

26. Procedura specială de iniţiere şi adoptare a legilor constituţionale 

27. Procedura votării. 

28. Promulgarea şi publicarea legii. 

29. Actele Parlamentului Republicii Moldova. 

În caz de necesitate, pot fi examinate şi alte subiecte la tema respectivă.  
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Capitolul 16. InstituțiaȘefului statului. 

 

1.EvoluțiaInstituției Șefului de stat în Republică Moldova. 

 

Prin legea RSSM Moldova din 3 septembrie 1990 se instituie funcția  de 

președinte al RSSMși se modifică unele articole dinconstituția RSSM din 1978. În 

acea perioadă președinte putea să devină orice cetățean, care a împlinit vîrsta de 35 

de ani, nu a depășit plafonul de 60 de ani, ales pe un mandat de 5 ani. A fost 

constituit și un organ special: Consiliul Prezidențial destinat realizării politicii 

interne și externe a statului. Președintele prezida acest consiliu, el desemna 

membrii lui, prim-ministrul era membru din oficiu.  

La 10 septembrie, Președinteleîn exercițiu Mircea Snegur cere plenului 

parlamentului ca alegerea Șefului statului sa fie de către  popor. Deși cererea a fost 

respinsă, în 1991 a fost adoptată legea cu privire la alegerea președintelui RM. 

O alta etapa a evoluției instituției Șefului statului s-a produs cu adoptarea 

constituției RM în 1994, unde în capitolul 5 era dedicat instituției prezidențiale. 

Președintele a fost investit cu atribuții mai largi în domeniul politicii externe și 

securității interne, fiind ales direct de popor. 

Modificările din iulie 2000 au schimbat modalitatea de alegere a Șefului 

statului,în urma căreiaȘeful statului este ales (art. 78) cu votul a 3/5 de către 

deputați. Au fost reduse anumite atribuții.  

De la momentul consacrării instituției Șefului statului și pînă astăzi, în RM 

au fost implementate 3 regimuri politice: regimul prezidențial (3 septembrie 1990 – 

27 august 1994); regimul semi-prezidențial (august 1994 – 5 iulie 2000); regimul 

parlamentar (5 iulie 2000 – prezent).  
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2. Dobîndireași durata mandatului prezidențial. 

 

În doctrina  dreptului constituțional sunt cunoscute mai multe moduri de 

dobîndire a mandatului Șefului statului: 

 

1. dobîndirea mandatului pe cale ereditară, se întîlnesc în cazul 

monarhiilor; 

2. desemnarea Șefului de stat prin vot universal, direct și liber exprimat; 

3. desemnarea Șefului de stat prinintermediul unui colegiu electoral 

(SUA); 

4. desemnarea Șefului de stat de către  parlament, aceasta procedura se 

aplica în cazul regimurilor parlamentare. 

În RM procedura de alegere a Șefului statului este reglementata de către 

constituția RM și legea cu privire la alegerea Șefului statului. Candidatul la funcția  

de președinte trebuie săîntruneascăurmătoarele condiții:  

 Sa fie cetățean al RM cu drept de vot;  

 Vîrsta de 40 de ani împliniți; 

 Sa fi locuit sau locuiește permanent pe teritoriul RM nu mai puțin de 10 ani; 

 Să posede limba de stat; 

Poate fi propusă candidatura  pentru funcția  de președinte de cel puțin 15 

deputați; 

Alegerea Șefului statului are loc conform art. 78 unde este stipulat că este 

ales candidatul care a obținut votul a 3/5  dinnumărul deputaților aleși, daca nici un 

candidat nu a întrunit numărul  necesar de voturi se organizează al doilea tur de 

scrutinîntre primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului descrescător de votul 

din primul tur. Daca șidupă alegerile repetate Președintele nu va fi ales, 

Președinteleîn exercițiu dizolvă parlamentul și se organizează alegeri anticipate. 

În cazul în care Președintele este ales, comisia specială de alegere a 

președintelui se adreseazăCurțiiConstituționale șiîn baza art. 135 e) validează 

alegerea Șefului statului șiîn cel puțin 45 de zile depune 
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jurământulînfațaparlamentului, membrilor guvernului, 

judecătorilorCurțiiConstituționale șialte personalități notorii. 

Durata mandatului președintelui este reglementat de art. 80 dinconstituțieși 

se exercita pe o durata de 4 ani de la data depunerii jurămîntului. Președintele 

republicii își exercita mandatul pînă la depunerea jurămîntului de către 

Președintele nou ales. Mandatul poate fi prelungit prin lege organica în caz de 

război sau catastrofă. Nici o persoană nu poate îndeplini funcția  de președinte al 

RM decît doua mandate consecutive.  

Daca funcția  de președinte devine vacantă sau dacăPreședintele este demis 

ori se afla în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, interimatul este exercitat de 

Președintele parlamentului sau de prim-ministru. Conform constituției este 

prevăzut demiterea Șefului statului, art. 89 prevede ca în cazul săvârșirii unor fapte 

prin care se încalcă prevederile constituției, Președintele RM poate fi demis de 

către  parlamentul RM cu votul a 2/3 dinnumărul  total de deputați. Propunerea 

poate fi inițiată de cel puțin 1/3 dindeputații aleși. În baza art. 135 f) Curtea 

Constituțională constată circumstanțele privind demiterea Șefului statului.  

Pe perioada mandatului Președintele RM dispune de inviolabilitateși 

imunitate, calitatea de președinte este incompatibilă cu orice altăfuncție retribuită. 

Președintele nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în 

exercitarea mandatului.  

 

3. Atribuțiilepreședintelui. 

 

În exercitarea mandatului Președintele are anumite atribuții:în domeniul 

politicii externe, în domeniul securității și apărării, în domeniul legiferării și alte 

atribuții. 

Conform art. 86 dinconstituțiePreședintele poartă tratative și ia parte la 

negocieri, încheie tratate internaționaleîn numele RM, propune guvernului 
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acreditarea șirecheamă reprezentanții diplomatici ai RM, primește scrisorile de 

acreditare și rechemare a reprezentanților  diplomatici.  

Conform art. 87 Președintele este comandantul suprem al forței armate, 

poate declara mobilizarea generală sau parțială cu avizul parlamentului RM. 

Președintele este garantul asigurării securității naționaleși a ordinii publice în 

limitele prevăzute de lege.  

Președintele are dreptul la inițiativălegislativă, poate interveni în cazul în 

care, are unele obiecții privind adoptarea unor legi organice, promulgă legile 

adoptate de parlament și este subiect cu drept de sesizare la Curtea Constituțională. 

Președintele, conform art. 88 mai îndeplinește și alte atribuții: 

 conferă decorații și titluri de onoare;  

 acordă grade militare supreme;  

 soluționează problema cetățeniei;  

 numește înfuncții publice; 

 acordă grațiere individuală; 

 acordă ranguri diplomatice; 

 conferă grade superioare de clasificare a judecătorilor, procurorilor 

sau altor categorii de funcționari. 

Președintele mai poate lua parte la lucrările parlamentului și adresează 

diferite mesaje parlamentului cu probleme politice ale națiunii.  

4. Actelepreședintelui. 

În exercitarea atribuțiilor sale,Președintele emite acte prin care își 

manifestăvoința sa. Art. 94 dinconstituție prevede, căPreședintele emite decrete 

obligatorii pentru executarea pe întreg teritoriul statului și se publicăîn Monitorul 

Oficial. Unele decrete sunt obligatorii contrasemnate de către  prim-ministru sau de 

alți miniștri. Decretele președintelui pot avea un caracter normativ sau individual. 

Decretele cu caracter normativ pot fi supuse controlului constituțional (art. 135 a). 

În afară de decrete Președintele mai poate emite mesaje, declarații, apeluri, 
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demersuri și scrisori, acestea avînd un caracter exclusiv politic, deși nu produc 

efecte juridice.  

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea şefului de stat. 

2. Formele juridice ale instituţiei şefului statului 

3. Şeful statului în republica prezidenţială. 

4. Şeful statului în republica parlamentară. 

5. Preşedintele Republicii Moldova şi locul său în sistemul autorităţilor publice 

6. Durata mandatului Preşedintelui Republicii Moldova. 

7. Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova : 

 Numirea datei alegerilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, 

 Cerinţele înaintate faţă de candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii 

Moldova, 

 Constituirea comisiei speciale pentru petrecerea alegerilor la funcţia de Preşedinte 

al Republicii Moldova, 

 Înaintarea candidaţilor pentru alegerea la funcţia de Preşedinte al Republicii 

Moldova, 

 Procedura votării şi stabilirea rezultatelor alegerilor la funcţia de Preşedinte al 

Republicii Moldova 

 Alegeri repetate şi alegeri noi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova 

8. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în colaborare cu Parlamentul. 

9. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în colaborare cu Guvernul. 

10. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în colaborare cu autoritatea judecătorească 

11. Atribuţiile Preşedintelui în domeniul politicii externe. 

12. Atribuţiile Preşedintelui în domeniul apărării. 

13. Alte atribuţii ale Preşedintelui Republicii Moldova. 
14. Actele Preşedintelui Republicii Moldova. 
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Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituţional comparat, Chişinău: CE USM, 2003 

 

Cobăneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituțional al țărilor străine, Chișinău 2004 

 

Cristian Ionescu, Drept Constituțional și instituții politice,Ediția 2, București 2004:, Editura All 

Beck  p.461 – 477. 

 

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu Drept constituțional și instituții politice:București 2009: 

Ediția 13, Volumul II, Editura C.H. Beck p. 244, 252, 258.  
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Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, Editura Lumina Lex, București 2001 p.483, 

490, 500, 511. 

 

Mihai Bădescu, Drept constituțional şi instituţii politice, Lumina Lex, București 2001 p. 306, 

308, 310. 

Авакьян С. А., КонституционноеправоРоссииТом1Москва 2010 p.345 – 382. 

Constituția din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994 

Legea cu privire de alegere a Președintelui Republicii Moldova nr. 1234 din 22.09.2000 

 

Capitolul 17. Guvernul – organ executiv central. 

 

Guvernul RM este o autoritate publicăexecutivăsupremă responsabila înfață 

parlamentului, care este împuternicit să rezolve toate problemele administrării 

publice ce țin de competență sa reglementată de constituția RM șiLegea cu privire 

la guvern. Investitura guvernului este prevăzută de art. 98 dinconstituție, unde după 

consultarea fracțiunilor parlamentare,Președintele RM desemnează un candidat 

pentru funcția  de prim-ministru. Candidatul în termen de 15 zile va cere votul de 

încredere al parlamentuluiasupra listei membrilor guvernului și programului de 

activitate al guvernului. Programul de activitate și lista se dezbat înședința 

parlamentului și se supun votului cu majoritatea absoluta. Guvernul îșiîncepe 

activitatea din momentul depunerii jurămîntuluiînfațăpreședintelui RM. Mandatul 

guvernului își exercita pînă la validarea alegerilor pentru un nou parlament. În caz 

de remaniere guvernamentală sau de vacanța a funcției, Președintele RM numește 

sau revocă la propunerea Prim-ministrului, alți membri ai guvernului. Funcția  de 

membru al guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții 

retribuite. Structura guvernului este alcătuitadinPrim-ministru, viceprim-ministru, 

miniștri,Președintele Academiei și bașcanul unității autonome Găgăuziei. Prim-

ministrul conduce și coordonează activitatea membrilor acestuia,în caz de 

imposibilitate de a-și exercita atribuțiile sau în cazul decesului, Președintele RM va 

desemna un membru al guvernului ca prim-ministru interimar.În caz de demisie a 

Prim-ministrului demisioneazăîntreg guvern. Pe perioada mandatului guvernul 
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adoptă hotărîri, ordonanțe și dispoziții. Hotărîrile se adoptă pentru organizarea 

executării legilor. Ordonanțele se emit în cazul realizării programului de activitate 

a guvernului. Dispozițiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea internă a 

activității guvernului.  

Hotărîrileșiordonanțele se adoptă de către  membrii guvernului, se semnează 

de către Prim-ministru și miniștrii de profil și se publicăîn Monitorul Oficial. 

Nepublicarea actelor duce la inexistența lor. Hotărîrile și ordonanțele pot fi supuse 

controlului constituționalîn baza art. 135 a).  

Guvernul în cazul exprimării votului de neîncredere de către  parlament sau 

a demisiei Prim-ministrului, îndeplinește numai funcții de administrare a treburilor 

publice pînă la depunerea jurămîntului noului cabinet de miniștri.  

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea Guvernului. 

2. Locul Guvernului în sistemul organelor puterii de stat  

3. Responsabilitatea Guvernului (şefului guvernului) în fața puterii legislative 

4. Structura şi investitura (formarea) Guvernului Republicii Moldova 

5. Durata mandatului Guvernului Republicii Moldova 

6. Atribuţiile Guvernului Republicii Moldova. 

7. Structura administraţiei publice centrale 

8. Şedinţele Guvernului Republicii Moldova 

9. Prim-ministrul Republicii Moldova. 

10. Membrii Guvernului Republicii Moldova. 

11. Actele Guvernului Republicii Moldova. 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 17. 
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Alexandru Arseni, Drept constuţional şi instituţii politice, Chișinău 2005  

Victor Popa, Drept public, Chișinău – 1998,p.367, 375. 
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Mihai Bădescu, Drept constituțional şi instituţii politice, Lumina Lex, București 2001 p.311, 

314. 

Авакьян С. А., КонституционноеправоРоссииТом II.Москва 2010 p.838 

 

Capitolul 18. Autoritatea judecătorească 

 

 

Conform art. 6 al separării puterilor în stat autoritatea judecătorească 

reprezintăsistemul organelor judiciare ale statului ce înfăptuiesc justiția. 

Autoritatea judecătoreascăîși are organele sale proprii și specifice care spre 

deosebire de instituțiile statale nu regleazărelații sociale, dar soluționează 

raporturile apărute între subiecții de drept. Înconstituție, prin capitolul 9 este 

reglementat autoritatea judecătorească care se înfăptuieșteprin Curtea Supremă de 

Justiție, prin Curțile de Apel șiJudecătoriile de Sector. Justiția este reglementatăși 

de alte legi organice: Legea cu privire la organizarea judecătorească, Legea cu 

privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.  

Autoritatea judecătoreascăînfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării 

drepturilor șilibertăților fundamentale ale cetățenilor și ale persoanelor juridice de 

orice fel de organizare. Instanțele judecătorești de diferite nivele examineazăși 

soluționeazăîn limitele atribuțiilor litigiile civile, penale, administrative s.a.  

O caracteristica obligatorie a autorităților judecătorești reprezintă caracterul 

autoritar al împuternicirilor instanțelor de judecată. Aceasta se manifestăprin faptul 

căHotărîrileșidispozițiile emise de instanțele de judecată sunt obligatorii pentru 

executare pentru toate organele statale.  

Principiile justiției sunt: 

Principiul legalității; 

Accesul liberla justiție; 

Egalitatea în fața legii; 
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Independența judecătorului; 

Prezumția nevinovăției presupune că orice persoană acuzatăîntr-un delict 

este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăția nu va fi dovedităîn mod legal printr-

o hotărîre definitivă a sistemului judecătoresc.  

Orice persoană are dreptul la satisfacția efectivădin partea organelor 

judecătoreștiîmpotriva actelor care le limitează drepturile fundamentale.  

Un principiu democratic reprezintă,ca ședințele de judecată sunt publice cu 

excepția cazurilor prevăzute de lege cu respectarea tuturor regulilor de procedură.  

Statutul judecătorului este prevăzut de constituție, de Legea cu privire la 

statutul judecătoruluiși de alte acte normative unde este reglementat ca ei sunt 

independenți, imparțiali șiinamovibili. Ei se numesc înfuncție de Președintele RM 

la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (pe un mandat de 5 ani) șidupă 

atestare, pe viața, pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani. Judecătorii la 

Curtea Supremă de Justiție sunt numiți înfuncție de parlament, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii. Pe perioada mandatului funcția  de judecător 

este incompatibilă cu orice altăfuncție privată sau publică, cu excepția activității 

științifice sau didactice. Organizarea sistemului judecătoresceste reglementat de 

legislația națională. În trei trepte (judecătoriile de sector, Curțile de Apel, Curtea 

Supremă de Justiție). Este reglementat de Codul de Procedură Penalăși Codul de 

Procedura Civilă,căile de atac ordinare și extraordinare prin apel șiprin recurs la 

Curtea Supremă de Justiție. Hotărîrile Curții Supreme de Justiție poarta un caracter 

definitiv, irevocabil și nu pot fi supuse cailor de atac. Pe parcursul soluționării 

litigiilor îninstanța de judecată, părțileîn proces sunt asistate de avocații pe care i-

au ales părțile sau de avocațiidin oficiu.  

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Noţiunea şi rolul autorităţii judecătoreşti. 

2. Sistemul organelor judecătoreşti din Republica Moldova  

3. Statutul judecătorilor în Republica Moldova. 

4. Principiile constituţionale privind organizarea autorităţii judecătoreşti  

5. Principiile constituţionale privind înfăptuirea justiţiei. 

6. Contenciosul administrativ. 

7. Consiliul Superior al Magistraturii – ca organ al autoadministrării judecătoreşti. 

8. Procuratura – ca organ ce contribuie la realizarea justiţiei. 
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Capitolul 19. Curtea Constituțională ca autoritate de 

jurisdicțieconstituțională. 

 

1.Curtea Constituțională – garant al supremațieiconstituției. 

 

În titlul V dinconstituție este prevăzut organizarea, statutul 

șicompetențaCurțiiConstituționale  a RM. Ea și-a început activitatea la 23 februarie 

1995. Ea se bazează pe modelul european (Kelsen), unde controlul constituțional 

este înfăptuit de unica autoritate de jurisdicțieconstituțională. Conform teoriei 
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separației puterilor în stat, Curtea Constituțională nu face parte nici dintr-o putere 

(legislativă, executivă, judecătorească), ea este independentă de orice altă 

autoritate publicăși se supune numai constituției. Curtea 

Constituționalăgaranteazăsupremația constituției, asigură realizarea principiului 

separării puterilor în stat șigarantează responsabilitatea statului față de cetățeanși a 

cetățeanuluifață de stat. 

 Curtea Constituționala este o autoritate politico-jurisdicțională, deoarece 

caracterul politic reiese din desemnarea judecătorilor de instituțiile politice statale 

(parlament, guvern). Caracterul jurisdicțional reiese dinprincipiile de 

organizareșiatribuțiileCurțiiConstituționale. Conform art. 136, Curtea 

Constituțională este formatădin 6 judecători numiți pe un mandat de 6 ani, doi sunt 

numiți de Parlament, doi sunt numiți de Guvern, doi sunt numiți de Consiliul 

Superior al Magistraturii. Judecătoriiîși aleg din rîndul său prin vot secret 

Președintele acestuia. Procedura este reglementată de Legea cu privire la Curtea 

Constituțională. Competența, structura șinumărul  de judecătoridiferă de la stat la 

stat, la fel diferăși durata mandatului judecătorului. În RM durata mandatului este 

de 6 ani, care mai poate fi reales încă pe un mandat de 6 ani. În practica altor state 

mandatul este unul singur, de la 7-9-12 ani. 

Curtea Constituțională se bazează pe Legea cu privire la Curtea 

Constituționala, Codul JurisdicțieiConstituționale. 

PreședinteleCurțiiConstituționale  este ales pe un mandat de 3 ani care mai poate fi 

reales. Curtea Constituționala a RM în structura sa, în afară de plenul 

CurțiiConstituționale   mai activează judecători asistenți șiSecretariatul 

CurțiiConstituționale .  

 

2. Statutul judecătoruluiCurțiiConstituționale . 

 

Pe perioada mandatului judecătoriiCurțiiConstituționale  sunt independenți, 

inamovibili și dispun de imunitate șiinviolabilitate. Pentru a fi numit judecător la 
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Curtea Constituțională sunt înaintate următoarele cerințe: cetățeni a RM, studii 

juridice, o vechime în domeniul juridic de cel puțin 15 ani și o înaltăcompetență 

profesională. Vîrsta de pensionare – nu mai mult de 70 de ani. Pe perioada 

mandatului judecătorii nu pot fi reținuți sau arestați, mandatul de judecător 

înceteazăși se declară vacant în caz de expirare a mandatului, demisie, ridicare a 

mandatului sau deces. Funcția  de judecător este incompatibilă cu orice 

altăfuncțiepublică sau privată retribuita cu excepția activității științifice sau 

didactice.  

 

3. AtribuțiileCurțiiConstituționale . 

Art. 135 (1) Curtea Constituţională:  

a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor 

Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor 

şiordonanţelor Guvernului, precum şi atratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte;  

b) interpretează Constituţia;  

c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;  

d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;  

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii 

Moldova;  

f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea 

Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi 

imposibilitatea PreşedinteluiRepublicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai 

mult de 60 de zile;  

g) rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice, 

sesizate de CurteaSupremă de Justiţie;  

h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui 

partid.  
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(2) Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea din iniţiativa subiecţilor 

prevăzuţi de Legea cu privire la Curtea Constituţională.  

 

 

4. Actele CurțiiConstituționale . 

 

 Curtea Constituţională adoptă hotărîri, decizii şi emite avize. Hotărîrile şi 

avizele se adoptă în numele Republicii Moldova. După adoptare, actele Curţii 

Constituţionale se pronunţă în plen.Hotărîrile şi avizele Curţii Constituţionale se 

publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decursul a 10 zile de la data 

adoptării. Actele Curţii Constituţionale nu sînt supuse nici unei căi de atac, sînt 

definitive şi intră în vigoare la data adoptării. La decizia Curţii, unele acte intră în 

vigoare la data publicării sau ladata indicată în ele.  

Actele Curţii Constituţionale sînt semnate de Preşedintele Curţii sau de 

judecătorul care îl înlocuieşte. Hotărîrile Curţii Constituţionale produc efect numai 

pentru viitor.Hotărîrile se pronunță asupra constituționalității legilor șihotărîrilor 

parlamentului, a decretului președintelui, a hotărîrilor și ordonanțelor guvernului, 

precum și a tratatelor internaționale la care Moldova este parte, a interpretării 

constituției,a confirmării rezultatele referendumurilor, a confirmării rezultatele 

alegerii parlamentului și a președintelui RMși asupra cazurilor de excepție de 

neconstituționalitate sesizata de Curtea Supremă de Justiție. 

Avizele se emit asupra Inițiativelor de revizuire a constituției, asupra 

circumstanțelorprivind dizolvarea parlamentului și demiterii președintelui RM 

șiconstituționalității unui partid. 

Mai pot fi emise opinii separate de judecătorii care nu sunt de acord cu 

decizia plenului. În cazul în care se pronunțahotărîreaprin egalitate de voturi, 

sesizarea se substituie constituțional.  

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice. 

1. Structura Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. 

2. Statutul judecătorilor Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. 
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3. Atribuţiile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. 

4. Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. 

5. Jurisdicţia constituţională. 

6. Subiecții cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale. 

7. Examinarea sesizării în şedinţă. 

8. Actele Curţii Constituţionale. 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la capitolul 19 
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Teodor Cârnaţ, Drept constituţional, ediţia a II-a, Chişinău: USM, 2010. p. 473-487. 

Teodor Cârnaţ, Drept constituţional,  Chişinău: USM, 2004. p. 234- 242. 

 

Aramă Elena, Controlul constituţionalităţii legilor: istorie şi actualitate, Editura Museum, 

Chişinău, 2000. 
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Ediția 13, Volumul II, Editura C.H. Beck  p.260, 263. 

 

Ion Rusu, Drept constituțional și instituții politice, ediția a IV-a, revăzută și adăugată, Editura 

Lumina Lex, București 2004 

 

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, intrată în vigoare la 27 august 1994, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 1995, Nr. 1. 

 

Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituţională din 13 decembrie 1994, Nr. 317-

XIII, Monitorul Oficial al republicii Moldova din 1995, Nr. 8. 

 

Codul Jurisdicţiei Constituţioale a Republicii Moldova din 16 iunie 1995, Nr. 502-XIII, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 1995 Nr.53-54. 

 

Tematica referatelor pentru lucru individual: 

Disciplina‖Drept Constituțional‖ 

1. Dreptulconstituţionalcaramură de drept. Noţiunea, obiectulşi metoda de reglementare. 

2. Raporturile de dreptconstituţional şisubiectelelor. 

3. Normele de dreptconstituţional. 
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4. Izvoareleramuriidreptuluiconstituţional. 

5. Loculşiroluldreptuluiconstituţionalînsistemuldreptului. 

6. Dezvoltareaştiinţeidreptuluiconstituţional. 

7. Izvoareleştiinţeidreptuluiconstituţional 

8. Corelaţiaştiinţeidreptuluiconstituţional cu alteştiinţe. 

9. Dreptulconstituţionalcadisciplină de studiu. 

10. Conţinutulnormativ al Constituţiei. 

11. Forma şistructuraConstituţiei. 

12. Supremaţiaconstituţiei. 

13. FuncţiileConstituţiei. 

14. ApariţiaşidezvoltareaConstituţiei. 

15. Controlul de constituţionalitate. 

16. AdoptareaConstituţiei. 

17. RevizuireaConstituţiei. 

18. DezvoltareaConstituţională la diferiteetapeistorice.  

19. Republica Moldova – stat suveran. 

20. TeritoriulRepublici Moldova ca element al suveranităţii. 

21. Republica Moldova – subiect al dreptuluiinternaţional. 

22. Simbolurile de stat ale Republicii Moldova ca stat suveran. 

23. Suveranitateanaţionalăşiformele de realizare a eiînRepublica Moldova. 

24. PrincipiulseparaţieiputerilorşirealizarealuiînRepublica Moldova. 

25. Principiulpluralismului politic şiideologic – principiu fundamental al democraţiei. 

26. Autonomialocală – bazademocraţieiîn stat. 

27. Republica Moldova - stat de drept. 

28. Independenţaputeriijudecătoreştiînstatul de drept. 

29. Demnitateapersoanei, drepturileşilibertăţile, liberadezvoltare a personalităţiiumane - 

valori supreme înRepublica Moldova. 

30. Corelaţiadintrereglementărileinternaționaleşireglementările interne 

îndomeniuldrepturiloromului. 

31. Stat social – tendinţeşi perspective. 

32. Stat laic – tendinţeşi perspective. 

33. Forma de guvernământ în Republica Moldova. 

34. Republica Moldova – stat unitar. 

35. Statutul special al unităţiiteritorialeautonomeGăgăuzia. 

36. TeritoriulRepublicii Moldova din stângaNistrului – tendinţeşi perspective. 
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37. Principiilestatutuluijuridic al persoanei. 

38. DezvoltarealegislaţieiprivindcetăţeniaînRepublica Moldova. 

39. PrincipiilecetăţenieiRepublicii Moldova. 

40. DobândireacetăţenieiRepublicii Moldova. 

41. Pluralitatea de cetăţenii conform legislaţieiRepublicii Moldova. 

42. PierdereacetăţenieiRepublicii Moldova. 

43. Inviolabilitatea persoanei. 

44. Devotamentul faţă de ţară – o îndatorire fundamentală. 

45. Apărarea Patriei - o îndatorire fundamentală. 

46. Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova. 

47. AvocatulparlamentarînRepublica Moldova. 

48. DezvoltarealegislaţieiprivindalegerileînRepublica Moldova. 

49. Statutuljuridic al ComisieiElectoraleCentrale. 

50. PreşedinteleRepublicii Moldova şiloculînsistemulautorităţilorpublice. 

51. Procedura de alegereşiduratamandatuluiPreşedinteluiRepublicii Moldova. 

52. AtribuţiilePreşedinteluiRepublicii Moldova. 

53. LoculGuvernuluiînsistemulorganelorputerii de stat. 

54. Investitura (formarea) şiduratamandatuluiGuvernuluiRepublicii Moldova. 

55. StructuraGuvernuluiRepublicii Moldova. 

56. PrincipiiconstituţionaleprivindorganizareainstanţelorjudecătoreştiînRepublica Moldova. 

57. StatutuljudecătorilorînRepublica Moldova. 

58. Principiileconstituţionaleprivindînfăptuireajustiţiei. 

59. Consiliul Superior al Magistraturii – organ al autoadministrăriijudecătoreşti. 

60. StatutuljudecătorilorCurţiiConstituţionale a Republicii Moldova. 

61. AtribuţiileCurţiiConstituţionale a Republicii Moldova. 

Modele de teste pentru examen 

 

Testele pentru examen 

TEST nr. 1 

1. Raporturile de drept constituţional şi subiectele  raportului  juridic 

constituţional 

1.1. Definiţi noţiunea raportului de drept constituţional şi noţiunea subiectelor raportului 

juridic constituţional. 

1.3. Enumeraţi subiectele raporturilor de drept constituţional şi clasificaţi raporturile de 

drept constituţional. 
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1.3. Distingeţi (identificaţi) trăsăturile raportului de drept constituţional 

 

 

2. Noţiunea şi esenţa constituţiei 

2.1. Definiţi noţiunea constituţiei şi determinaţi trăsăturile principale a ei. 

2.2. Argumentaţi trăsăturile principale ale constituţiei. 

2.3. Evaluaţi  viziunile  ştiinţifice privind esenţa constituţiei. 

 

3. Structura de stat  

3.1. Definiţi noţiunea structurii de stat şi descrieţi esenţa  formelor  organizării teritoriale 

a statului. 

3.2. Determinaţi trăsăturile generale ale fiecărei din organizări teritoriale a statului şi 

comparaţi-le. 

3.3. Evaluaţi şi argumentaţi forma organizării teritoriale a Republicii Moldova şi 

propuneţi modificări, dacă consideraţi necesar. 

 

 

TEST nr. 2 

1. Izvoarele ramurii dreptului constituţional  

1.1. Definiţi noţiunea de izvor al ramurii dreptului constituţional, enumeraţi izvoarele 

ramurii dreptului constituţional. 

1.2. Stabiliţi trăsăturile specifice ale izvoarelor ramurii dreptului constituţional şi 

corelaţia dintre ele.  

1.3. Argumentaţi importanţa  deosebită a Constituţiei ca izvor al dreptului 

constituţional 

 

2. Revizuirea constituţiilor 

2.1. Descrieţi  prevederile generale privind  revizuirea constituţiilor. 

2.2. Clasificaţi constituţiile după modul de revizuire. 

2.3 Argumentaţi procedura specială privind revizuirea  Constituţiei Republicii 

Moldova. 

 

  3. Elementele statului 

3.1. Determinaţi elementele stratului şi descrieţi trăsăturile fiecăruia.  

3.2. Indicaţi trăsăturile caracteristice  ale puterii publice şi corelaţia acesteia cu alte 

elemente ale statului.  
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3.3. Estimaţi principiul separaţiei puterilor în stat  pentru organizarea puterii publice şi 

aplicarea lui în Republica Moldova. 

 

Subiectele pentru examen la dreptul constituţional 

 

1. Noţiunea de drept constituţional ca ramură de drept 

2. Noţiunea de instituţii politice 

3. Definirea raportului juridic 

4. Identificarea raporturilor de drept constituţional 

5. Subiectele raporturilor de drept constituţional 

6. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice 

7. Particularităţile normei de drept constituţional 

8. Izvoarele dreptului constituţional ca ramură de drept 

9. Teoria generală a sistemelor şi proprietăţile lui 

10. Noţiunea sistemului dreptului 

11. Sistemul dreptului constituţional 

12. Locul dreptului constituţional în sistemul de drept 

13. Evoluţia semantică a noţiunii de „constituţie" 

14. Apariţia constituţiei 

15. Difuzarea constituţiei 

16. Formele constituţiilor 

17. Procedee de elaborare şi de adoptare a constituţiilor 

18. Revizuirea (modificarea) constituţiilor 

19. Tipurile de legi 

a. Legi constituţionale 

b. Legi organice 

c. Legi ordinare 

25. Conţinutul normativ al constituţiei 

26. Garanţiile juridice a supremaţiei constituţiei 

27. Noţiunea controlului constituţionalităţii legilor 

28. Modelele de justiţie constituţională 

29. Formele de control ale constituţionalităţii legilor 

30. Organele competente de a controla constituţionalitatea legilor 

31. De la 1831 până la primul război mondial 

a. Regulamentele organice 

b. Proclamaţia de la Islaz 

c. Statutul dezvoltator al Convenţiei de la Paris şi 

32. Constituţia României din 1866 

33. Perioada interbelică 

a. Constituţia din 1923 

b. Dictatura regală instaurată prin constituţia din 1938 

34. Constituţiile socialiste 
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a. Constituţia R.A.S.S.M. din 1925 

b. Constituţia din 1938 

a. Constituţia din 1941 

b. Constituţia din 1978 

35. Etapa actuală. Constituţia Republicii Moldova din 1994 

36. Noţiunea de putere 

37. Constantele puterii 

38. Teoria separaţiei puterilor în stat 

39. Reglementarea constituţională a principiului separaţiei puterilor în stat 

40. Noţiunea de „stat" 

41. Naţiunea ca element constitutiv al statului 

42. Teritoriul ca element constitutiv al statului 

43. Autoritatea publică exclusivă sau suverană 

44. Noţiunea structurii de stat 

45. Stat unitar sau stat simplu 

46. Stat federativ, compus sau unional 

47. Asociaţiile de state şi ierarhiile de state 

48. Suveranitatea de stat. Noţiunea de suveranitate de stat 

49. Republica Moldova - stat suveran şi independent 

50. Simbolurile Republicii Moldova 

51. Noţiunea de formă de guvernământ 

52. Formele de guvernământ 

53. Democraţia. Definirea şi principii. Formele democraţiei 

54. Monocraţia. Definirea monocraţiei. Formele monocraţiei. 

55. Oligarhia. Forme ale oligarhiei 

56. Sisteme mixte 

57. Statele socialiste. Organizarea formei de guvernământ 

58. Noţiunea de regim politic 

59. Regimuri politice 

60. Regimuri mixte 

61. Regimurile ţărilor socialiste 

62. Noţiunea de stat de drept 

63. Condiţiile statului de drept 

64. Noţiunea de cetăţenie. Principiile de bază ale cetăţeniei 

65. Modurile de dobândire a cetăţeniei. Principiile dobândirii cetăţeniei 

a. Dobândirea cetăţeniei prin naştere 

b. Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere 

c. Dobândirea cetăţeniei prin înfiere 

d. Redobândirea cetăţeniei 

e. Dobândirea cetăţeniei la cerere (naturalizare) 

66. Modurile de pierdere a cetăţeniei 

a. Renunţarea la cetăţenie 

b. Retragerea cetăţeniei 

67. Cetăţenia de onoare 
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68. Cetăţenii străini şi apatrizii 

69. Noţiunea de azil politic. Criteriile de determinare a statutului de 

refugiat 

70. Migraţia şi statutul imigrantului 

71. Noţiune de drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor 

72. Natura juridică a drepturilor fundamentale 

73. Principiile reglementării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

74. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

75. Inviolabilităţi 

76. Drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale 

77. Drepturi exclusiv politice 

78. Drepturile şi libertăţile social-politice 

79. Drepturile garanţii 

80. Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor 

81. Natura juridică a instituţiei ombudsmanului 

82. Statutul avocatului parlamentar 

83. Formele de exercitare a suveranităţii 

84. Noţiunea de drept electoral şi sistem electoral 

85. Alegerile 

86. Secţiile de votare 

87. Birourile electorale 

88. Listele electorale 

89. Propaganda electorală sau campania electorală 

90. Numărarea voturilor. Stabilirea rezultatelor 

91. Sistemul  electoral (scrutinul) majoritar                                         

92. Sistem electoral (scrutinul) al reprezentării proporţionale 

93. Referendumul 

94. Noţiunea de drept parlamentar 

95. Principiile dreptului parlamentar 

96. Mandatul parlamentar. Natura juridică a mandatului parlamentar 

97. Durata mandatului parlamentar 

98. Protecţia mandatului parlamentar 

a. Indemnizaţii sau alte forme de sprijin material 

b. Incompatibilităţi 

c. Imunităţi 

99. Regimul disciplinar 

100. Conţinutul mandatului parlamentar 

101. Structura parlamentului 

102. Organizarea internă a parlamentului 

a. Organele directoare ale parlamentului 

b. Comisiile parlamentare 

c. Grupurile parlamentare. Opoziţia 

103. Funcţionarea parlamentului 

a. Legislatura, sesiunea şi şedinţa 
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b. Ordinea de zi 

c. Şedinţa şi dezbaterile. Votul 

104. Funcţiile parlamentului 

a. Funcţia de informare 

b. Funcţia de control şi sancţiunile controlului 

c. Funcţia deliberativă 

105. Evoluţia instituţiei şefului de stat în Republica Moldova 

106. Rolul şi atribuţiile şefului de stat în sistemele constituţionale din alte state 

107. Durata mandatului prezidenţial 

108. Dobândirea mandatului prezidenţial 

109. Vacanţa şi interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova 

110. Statutul mandatului prezidenţial şi al funcţiei de Preşedinte 

111. Răspunderea politică şi juridică a Preşedintelui Republicii Moldova 

112. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova. Clasificarea atribuţiilor 

113. Actele Preşedintelui Republicii Moldova 

114. Guvernul Republicii Moldova - organ central al puterii executive 

115. Învestitura Guvernului 

116. Mandatul Guvernului 

117. Structura Guvernului 

118. Actele Guvernului 

119. Distincţie dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică 

locală 

120. Autoritatea jurisdicţională: noţiune, caracteristică generală 

121. Statutul judecătorului 

122. Principiile înfăptuirii justiţiei 

123. Curtea Constituţională - autoritate de jurisdicţie şi de control al respectării 

legilor. 

124. Structura Curţii Constituţionale 

125. Condiţii de numire şi procedura de numire a judecătorilor Curţii 

Constituţionale. 

126. Statutul judecătorului Curţii Constituţionale. 

127. Competenţa Curţii Constituţionale. 

128. Actele Curţii Constituţionale. 

 

Tematica tezelor de licenţă 

 

la disciplina  

Drept Constituțional  

1. Dreptuluiconstituţionalcaramură de drept. 

2. Loculşiroluldreptuluiconstituţionalînsistemuldreptului. 
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3. Izvoarele dreptului constituțional.  

4. DefinireaConstituţieiprinprismaesenţeiei. 

5. Esenţamodalităţilor de clasificare a constituţiilor. 

6. Constituțiile statelor uniunii europene. 

7. Supremaţiaconstituţieişigaranţiileacesteia. 

8. Evoluţia constituţionalismul în Republica Moldova.  

9. Etapa contemporană a constituţionalismului în Republica Moldova. 

10. Controlul constituţionalităţii legilor una din garanţiile supremaţiei constituţiei. 

11. Autorităţile competente să realizeze controlul constituţionalităţii legilor. 

12. Structura de stat a Republicii Moldova – reglementărişipractică. 

13. Republica Moldova – stat suveran, democratic şi de drept. 

14. Suveranitateanaţionalăşiformele de realizare a eiînRepublica Moldova. 

15. PrincipiulseparaţieiputerilorşirealizarealuiînRepublica Moldova. 

16. Cetăţenia - capacitate a omuluişiinstituţiejuridică. 

17. Reglementareajuridică a statutuluicetăţenilorstrăinisiapatrizilor. 

18. Transparenţaînactivitateaautorităţilorpublice – principiu fundamental al 

organizăriidemocratice a statului. 

19. Conceptul şi formele de realizare a democraţiei. 

20. Formele şi mijloacele de exercitare a suveranităţii naţionale. 

21. Statul şi elementele sale constitutive. 

22. Formele de guvernământ în doctrina şi practica constituţională. 

23. Caracteristicile statului unitar. 

24. Federalismul ca formă a structurii de stat. 

25. Noţiunea şi tipuri de regimuri politice. 

26. Drepturile exclusiv-politice ale cetăţenilor Republicii Moldova. 

27. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

28. Instituţia ombudsmanului în Republica Moldova. 

29. Legitimitatea puterii publice ca condiţie politică de existenţă a statului. 

30. Noţiunea şi esenţa statului în doctrina dreptului constituţional. 

31. Noţiunea şi importanţa organizării administrative a teritoriului. 

32. Principiile dreptului electoral. 

33. Evoluția partidelor politice în Republica Moldova. 

34. Caracteristici ale dreptului parlamentar. 

35. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova. 

36. Noţiunea, natura juridică şi caracteristicile mandatului parlamentar. 
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37. AtribuţiileParlamentului – clasificărişipractici. 

38. Parlamentulbicameral vs. Parlamentunicameral. Avantaje si dezavantaje ale 

celordouăsisteme.  

39. FracţiunileparlamentareşirolulopoziţieiînParlament. 

40. OrganizareaşifuncţionareaParlamentuluiînRepublica Moldova.  

41. Procedurile de controlînParlamentulRepublicii Moldova. 

42. Parlamentele statelor uniunii europene. Analiza comparativă.  

43. PreşedinteleRepublicii Moldova şiloculînsistemulautorităţilorpublice. 

44. AtribuţiileşigaranţiilemandatuluiPreşedinteluiRepublicii Moldova. 

45. Organizarea activităţii şi actele Guvernului Republicii Moldova. 

46. Principiile de organizare şi realizare a justiţiei în statul de drept. 

47. RaporturileGuvernuluiRepublicii Moldova cu Parlamentul cu 

organeleadministraţieipublice locale. 

48. Independenţaputeriijudecătoreşti – garanţie a statului de drept. 

49. StatutuljudecătorilorînRepublica Moldova. 

50. Principiileconstituţionaleprivindînfăptuireajustiţiei. 

51. Consiliul Superior al Magistraturii – organ al autoadministrăriijudecătoreşti. 

52. CurteaConstituţionalăgarant al separaţieiputerilorîn stat. 

53. StatutuljudecătorilorCurţiiConstituţionale a Republicii Moldova. 

54. AtribuţiileCurţiiConstituţionale a Republicii Moldova. 

55. Analizacomparativa a sistemelorjurisdicționaleexistenteînstateleuniuniieuropene. 

 

NOTĂ: Studenţii pot propune şi alte teme pentru tezele de licenţă  care pot fi 

acceptate de catedră cu condiţia că  prezintă interes teoretico-ştiinţific şi practic. 
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