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Capitolul 1. Dreptul Constituţional ca ramură de drept
1.
Noţiunea de drept constituţional ca ramură de drept
Dreptul este ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat, care au ca scop organizarea şi
disciplinarea comportamentului uman în principalele relaţii din societate, într-un climat specific
manifestării coexistenţei libertăţilor, apărării drepturilor esenţiale ale omului şi justiţiei sociale.1 Dreptul
fiecărui stat se prezintă ca un ansamblu sistematizat de norme juridice cuprinzând mai multe ramuri de
drept: drept constituţional, drept administrativ, drept civil, drept penal, etc. Ramura principală a dreptului
este dreptul constituţional care, prin normele sale, consacră şi ocroteşte cele mai importante valori sociale,
economice, politice, culturale.
Dreptul Constituţional este ramura fundamentală a dreptului constituită dintr-un ansamblu unitar de
norme juridice cuprinse prioritar în Constituţie prin care se reglementează relaţii sociale fundamentale ce
apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii de stat.2 Astfel normele juridice ale dreptului
constituţional reglementează forma de stat, forma de guvernământ, organizarea şi funcţionarea
parlamentului, modul de organizare a societăţii în stat, relaţiile sociale fundamentale, drepturile şi
îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
Conform opiniei multor savanţi în domeniu, există trei tipuri de definiţii ale dreptului constituţional ca
ramură de drept: a)materială şi istorică, b)formală, c) pedagocică.
Definiţia materială şi istorică. Se consideră că aceasta cuprinde articolul 16 din Declaraţia drepturilor
omului şi cetăţeanului, din 26 august 1789: „Orice societate în care garanţia drepturilor nu este asigurată,
nici separaţia puterilor determinată, nu are Constituţie‖. Definiţia dată este considerată incompletă
deoarece:
- nu defineşte totalmente dreptul constituţional care are ca obiect cu mult mai multe norme decât
garantarea drepturilor şi separaţia puterilor;
- precizează doar ce ar trebui să includă o Constituţie;
- pune accent doar pe conţinutul reglementării, făcând abstracţie de forma acestea;
- folosind exclusiv definiţia dată am putea considera unele acte normative ale puterii executive ca fiind
legi numai de aceea că materia reglementată este din domeniul legii (se neglijează supremaţia constituţiei).
Definiţia formală a dreptului constituţional are elementul decisiv supremaţia normelor juridice
constituţionale, dreptul constituţional fiind alcătuit din norme a căror supremaţie se impune faţă de toate
celelalte, inclusiv faţă de legislator. Normele constituţionale au o forţă supremă faţă de celelalte norme
juridice datorită obiectului lor de reglementare şi procedurii specifice de adoptare. Definiţia este
considerată incompletă deoarece:
- face abstracţie de conţinutul reglementării;
- o normă poate fi considerată constituţională pentru că ea a fost adoptată potrivit unei proceduri
specifice, ceea ce nu este întotdeauna aşa;
Definiţia pedagocică desemnează dreptul constituţional drept instrument prin intermediul căruia se asigură
coexistenţa paşnică a puterii şi libertăţii în cadrul unui stat-naţiune. Este utilizată mai mult în cadrul ştiinţei
dreptului constituţional.3
Astfel, dreptul constituţional este acea ramură a dreptului unitar formată din normele juridice care
reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii
de stat.
Dreptului constituţional are un triplu obiect, respectiv trei mari componente ce constituie un ansamblu
unitar:
1. Drept constituţional instituţional: are ca obiect tradiţional instituţiile politice şi bazele instituţiilor
administrative şi jurisdicţionale.
2. Drept constituţional normativ sau fundamental: are ca obiect sistemul surselor dreptului sau sistemul
normativ.
3. Drept constituţional substanţial sau raţional: are ca obiect drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului.

2.
1

Noţiunea de instituţii politice

Popa N. „Teoria generală a dreptului‖, Bucureşti 1996.
Arseni Al., ―Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol. I, Chişinău, 1997 , p.7.
3
Arseni Al. , op.cit. , p. 8-9.
2
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În cadrul oricărei societăţi o componentă importantă a sistemului politic o constituie instituţiile politice. Ele
asigură derularea şi realizarea efectivă a vieţii şi practicii politice.
Instituţia este desemnată ca forma de organizare creată de oameni în vederea realizării unor interese,
atingerii unor scopuri. Element fundamental al instituţiilor este acela că ele sânt modele de relaţii sociale
stabile, relativ permanente.4
Instituţiile politice sânt un ansamblu de reguli de conduită care au acelaşi obiect şi aceleaşi funcţii care
constituie un tot unitar. Principala lor caracteristică este acea că au ca obiect de activitate puterea politică:
organizarea, transmiterea, exercitarea, conducerea şi legitimarea ei.
În orice sistem politic se întâlnesc două tipuri distincte de instituţii politice:
a) instituţii politice statale care au în centrul lor statul (ex.: instituţia politică executivă – guvernul,
instituţie politică legislativă – paramentul, instituţia şefului statului etc.)
b) instituţii politice extrastatale din care fac parte şi partidele politice ( ex.: proprietatea, căsătoria, etc.).
Instituţiile politice, îndeosebi cele statale, constituie parte integrantă a dreptului constituţional şi obiectul
său de studiu.

3.

Definirea raportului juridic

Una dintre funcţiile primordiale ale dreptului este de a reglementa conduita oamenilor. Funcţia dată se
realizează prin aceea că în relaţiile reglementate pe cale juridică, oamenii sânt obligaţi să se comporte
conform prescripţiilor normelor juridice. Aceste relaţii sociale capătă caracter de relaţii sau raporturi
juridice. Ele se numesc juridice deoarece ele sânt create şi rezultă din acţiunea dreptului, spre deosebire de
relaţiile morale, religioase etc., care sânt rezultatul altor norme sociale. Atât timp cât o relaţie socială nu e
reglementată de norme juridice ea nu poate fi o relaţie juridică 5 şi nu este apărată de forţa coercitivă a
statului.
Raportul juridic este o relaţie socială, ideologică reglementată de norma juridică, apărată de stat şi
caracterizată prin existenţa drepturilor şi obligaţiilor juridice ale participanţilor la raport.
La încheierea unui raport juridic este nevoie de cel puţin două părţi. Privit din punctul de vedere al
structurii sale, raportul juridic este alcătuit din:
a) subiectele raportului juridic: părţile între care se încheie raporturile juridice, titulari de drepturi şi
obligaţii. Subiectele raportului juridic pot fi: persoane fizice şi persoane juridice (inclusiv autorităţile
statale).
b) conţinutul raportului juridic: este format din drepturile şi obligaţiile părţilor.
c) obiectul raportului juridic: îl formează conduita părţilor, acţiunile sau inacţiunile lor în timpul normei
juridice date.

4.

Trăsăturile caracteristice ale raportului juridic

Raportul juridic este un raport social. Orice raport juridic este o relaţie socială, însă nu orice relaţie
socială este un raport juridic.6 Omul nu acţionează niciodată ca un sistem izolat, el acţionează într-un
sistem de relaţii, într-o ambianţă socială dată. Raportul juridic se stabileşte totdeauna dintre oameni, fie
dintre persoane fizice, fie dintre acestea şi organele statului, sau dintre organele statului, întreprinderi,
instituţii etc. Bunul nu poate fi subiect al raportului juridic. Raportul juridic stabileşte relaţia dintre oameni
cu privire la anumite obiecte, dar conţinutul real al acestora este cel social (proprietatea este un raport
social). 7
Raportul juridic este un raport de suprastructură. Intrând în compoziţia suprastructurii juridice,
raporturile de drept suportă influenţa tuturor raporturilor sociale.8
Raportul juridic este un raport voliţional. Prin caracterul voliţional al raportului juridic se înţelege faptul
că el este reglementat de norme juridice, norme care exprimă voinţa legiuitorului care, în condiţiile unui
regim democratic poate fi voinţa poporului. Caracterul voliţional al raportului juridic se manifestă prin
voinţa subiectelor ce participă la raportul juridic dat. În acest caz se vorbeşte despre dublul caracter
voliţional al raporturilor juridice: cel exprimat prin norma juridică (voinţa statală) şi cel exprimat de voinţa

4

Vrabie G. „Drept constituţional şi instituţii politice‖, Editura „Cugetarea‖, Iaşi 1999, p.41.
Negru B. „Teoria generală a dreptului şi statului‖, Secţia Editare a Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvernul
Republicii Moldova , 1999, p.240.
6
Negru B. , op. cit., p. 240.
7
Arseni Al. ―Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol. I, Chişinău, 1997, p.11.
8
Arseni Al., op.cit., p.12.
5
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subiectelor raportului juridic dat.9 Întâlnirea acestor două voinţe ia aspectul unei colaborări în marea
majoritate a cazurilor. Ea poate să apară şi ca confruntare de voinţă în cazul în care subiectele nu-şi
subordonează voinţa şi acţiunile individuale faţă de conduita prescrisă în normele juridice.10 În multe
ramuri de drept (drept administrativ, drept financiar, drept penal etc.) esenţială este voinţa de stat.
Raportul juridic este un raport valoric. Raportul juridic exprimă şi apără valorile esenţiale ale societăţii.
Prin intermediul normelor juridice, statul încurajează, promovează şi apără aceste valori.
Raportul juridic este o categorie istorică. Apărută la o anumită etapă de dezvoltare istorică, o dată cu
apariţia statului şi a dreptului, raportul juridic poartă pecetea epocii istorice respective.

5. Identificarea raporturilor de drept constituţional
Raporturile de drept constituţional reprezintă o grupă de raporturi sociale stabilite în procesul instaurării,
menţinerii şi exercitării puterii de stat, ele sânt reglementate de normele dreptului constituţional.11
Există opinie conform căreia constituţia ar cuprinde în afara normelor de drept constituţional şi norme de
drept civil, drept administrativ etc. Astfel normele din constituţie referitoare la proprietate sânt norme de
drept civil deoarece relaţiile reglementate sânt specifice ramurii de drept indicate. Totuşi, majoritatea
specialiştilor susţin că toate normele cuprinse în constituţie sânt norme de drept constituţional. Astfel
normele constituţionale care privesc sistemul economic, relaţiile de proprietate, sistemul social consfinţesc
esenţa şi bazele statului (economica, sociale, etc.). Dreptul constituţional are rolul conducător faţă de
celelalte ramuri, stabilind principiile generale care le stau la bază deoarece constituţia ca legea
fundamentală reglementează şi alte relaţii care sânt specifice altor ramuri de drept. Astfel, ajungem la
concluzie că în obiectul dreptului constituţional sânt cuprinse două categorii de relaţii:
Relaţii cu o dublă natură juridică: raporturile care fiind reglementate şi de alte ramuri ale dreptului sânt
reglementate în acelaşi timp de către constituţie, devenind astfel şi raport de drept constituţional.
Relaţii specifice de drept constituţional: formează obiectul de reglementare doar pentru normele de drept
constituţional. Toate aceste relaţii se nasc în procesul de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat.
Obiectul dreptului constituţional îl formează raporturile (relaţiile) sociale care se nasc în procesul de
instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat şi care privesc bazele puterii şi bazele organizării puterii.
Bazele puterii sânt elemente exterioare statului care generează şi determină puterea de stat în conţinutul
său. Aceste baze sânt: factorii economici şi factorii sociali.
Bazele organizării puterii sânt la fel elementele exterioare statului care condiţionează organizarea puterii
de stat. Aceste baze sânt: teritoriul şi populaţia. Dreptul constituţional reglementează relaţiile privind:
- cât priveşte teritoriul: structura de stat, organizarea administrativ-teritorială etc.;
- cât priveşte populaţia: cetăţenia, drepturile şi îndatoririle fundamentale etc.
Raporturile juridice ale dreptului constituţional constituie obiectul dreptului constituţional ca ramură de
drept.12

6. Subiectele raporturilor de drept constituţional
Subiecte ale raporturilor de drept constituţional sânt oamenii luaţi individual sau grupaţi în colective. Unul
dintre subiecte este totdeauna fie deţinătorul puterii, fie statul, fie un organ reprezentativ, şi aceste subiecte
acţionează în mod necesar într-un raport juridic apărut în activitatea de instaurare, menţinere şi exercitare a
puterii de stat.
În literatura de specialitate este controversată ideea dacă unităţile administrativ-teritoriale sânt subiecte ale
raporturilor de drept constituţional, susţinându-se că în cadrul statului unitar părţi ale teritoriului pot fi
astfel de subiecte. Însă nici într-un raport juridic nu apare ca participant teritoriul sau unitatea
administrativ-teritorială, ci numai organele de conducere ale unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel,
unităţile administrativ-teritoriale ar putea fi considerate subiecte ale raporturilor de drept constituţional
doar în cazul dacă sânt înţelese ca grupuri de populaţie organizate pe teritoriu.13 Subiectele general
recunoscute ale dreptului constituţional sunt:
Poporul. Calitatea acestuia ca subiect de drept constituţional e stipulat în Constituţia RM, art.2, alin. 1:
„Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin
9
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organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie„. Poporul concentrează în mâinele sale
întreaga putere şi are dreptul să decidă asupra sorţii sale.
Statul. Apare ca subiect direct sau este reprezentat de către organele sale.
Organele statului (autorităţile publice). Organele legiuitoare sânt subiecte ale dreptului constituţional cu
condiţia ca raporturile juridice la care participă să fie de drept constituţional. Celelalte autorităţi ale statului
(executive, judecătoreşti) pot fi subiecte ale raporturilor de drept constituţional numai dacă participă la un
raport juridic în care celălalt subiect este poporul, statul sau organele legiuitoare şi dacă raportul se naşte în
timpul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii de stat. Organele interne ale Parlamentului (comisiile
parlamentare, birourile permanente, grupurile parlamentare), deşi nu pot emite acte de conducere
obligatorii, pot fi la fel subiecte ale raporturilor de drept constituţional atunci când îndeplinesc unele
atribuţii de propunere, avizare şi control.14
Partidele, formaţiunile politice, alte organizaţii. Partidele şi formaţiunile politice sânt subiecte ale
raporturilor de drept constituţional ca forme organizatorice prin care cetăţenii participă la guvernare.
Constituţia RM în articolul 41 ‖Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice„ prevede expres
posibilitatea acestora de a participa la raporturile de drept ce privesc instaurarea, menţinerea şi exercitarea
puterii de stat prin dreptul de a propune candidaţi la alegeri. Totodată pentru conducerea alegerilor de
deputaţi şi senatori se constituie birouri electorale care sânt subiecte ale raporturilor dreptului
constituţional.
Cetăţenii pot apărea ca subiecte ale raporturilor dreptului constituţional în trei ipostaze:
- ca persoane fizice în cazul raporturilor pentru realizarea drepturilor lor fundamentale;
- ca persoane investite cu anumite demnităţi sau funcţii într-un organ de stat (deputat, senator) în
raporturile de reprezentare;
- organizaţi pe circumscripţii electorale în cazul alegerilor de deputaţi, senatori, şefului de stat;
Străinii şi apatrizii sânt subiecte ale raporturilor de drept constituţional în raporturile ce se nasc cu privire
la acordarea cetăţeniei sau a azilului politic.15

7. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice
Sistemul normelor sociale cuprinde şi norme juridice. Reglementarea raporturilor juridice are loc prin
intermediul normelor juridice care constituie celula de bază a dreptului.
Norma juridică reprezintă regula de conduită generală, obligatorie şi impersonală, instituită sau
recunoscută de stat, a cărei respectare poate fi asigurată prin forţa coercitivă a statului. 16 Normele juridice
împreună cu relaţiile juridice născute în baza lor alcătuiesc ordinea de drept, parte componentă a ordinii
sociale.
Trăsăturile specifice ale normei juridice sunt:
Norma juridică are caracter general şi impersonal. Norma nu este individuală, ea stabileşte trăsăturile
tipice ale situaţilor de viaţă. Cuprinzând o generalitate de relaţii, ea apare ca un model de conduită a
participanţilor la relaţia socială dată. Norma juridică vizează un număr nedeterminat de cazuri eventuale
reale de acelaşi fel.17 Există norme juridice care vizează părţi determinante ale teritoriului (zona de
frontieră, unităţi administrativ-teritoriale) sau care privesc anumite categorii de subiecte(militarii,
comercianţii, elevii, etc.). Sânt norme juridice care reglementează drepturi şi obligaţii pentru organe
unipersonale, cum ar fi: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General al ţării, etc. În cazul
dat norma îşi păstrează caracterul impersonal deoarece reglementarea nu ia în vedere persoana care la un
anumit moment ocupă funcţia, ci funcţia ca atare.
Norma juridică are caracter obligatoriu. Obligativitatea normei juridice e dictată de scopul acesteia:
asigurarea ordinii publice. De aceea norma juridică trebuie să: corespundă structurii şi necesităţilor
superioare ale societăţii, să fie recunoscută ca obligatorie de către majoritatea destinatarilor săi ca rezultat
al caracterului său necesar. Obligativitatea normei juridice înseamnă că ea se va aplica imediat (din
momentul intrării în vigoare), continuu şi necondiţionat. Libertatea individuală nu trebuie înţeleasă ca
libertate faţă de lege. Caracterul obligatoriul al normei juridice este asigurat de forţa coercitivă a statului.
Măsurile de constrângere sânt aplicate de către stat în cazul încălcării normelor de drept.
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Norma juridică are un caracter tipic. Norma juridică exprimă aspecte generale şi presupune subordonarea
faţă de o conduită-tip. Astfel norma juridică reglementează tipul de cazuri şi raporturi, este adresată unui
cerc de persoane determinate prin indicii-tip.
Norma juridică implică un raport intersubiectiv. Norma juridică presupune schimbul just între persoane
aflate într-un raport juridic. Aici se impune caracterul bilateral al normei de drept care este prezent şi atunci
când se nasc raporturi juridice unilaterale (ex.: testament) deoarece se au vedere relaţii (chiar dacă nu
imediate). Ideea de bilateralitate este legată şi de cea de alterare a normei (transformarea subiectivului în
obiectiv) şi cea de reciprocitate.18
Structura normei juridice
Analiza structurii normei juridice trebuie făcută sub două aspecte:
a) Structura logico-juridică;
b) Structura tehnico-legislativă.
Structura logico-juridică a normei este partea statică, internă şi stabilă a normei. Ea conţine trei elemente:
ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea.
Ipoteza: determină cercul de persoane cărora le este adresată norma, precum şi condiţiile, împrejurările sau
faptele în care ea se realizează.
Dispoziţia: regula propriu zisă de conduită exprimată ca determinare a drepturilor şi îndatoririlor părţilor în
raportul juridic.
Sancţiunea: indică măsurile de constrângere de către stat în cazul nerespectării dispoziţiei.19 Sancţiunea
trebuie să fie bazată pe un sistem armonizat de valori şi să nu fie contrară principiilor morale şi religioase.
Structura tehnico-legislativă reprezintă partea externă a normei juridice. Este determinată de modul de
exprimarea normei în cadrul legislativ, adică modul de aşezare a normei juridice în articole, paragrafe,
aliniate şi teze. Articolele la rândul lor sânt grupate în secţiuni, capitole şi titluri. Norma juridică este redată
în articole, însă norma nu trebuie confundată cu articolul. Foarte rar un articol conţine o întreagă normă
juridică. De cele mai multe ori, un articol ori conţine unele elemente ale normei, ori conţine elementele ale
mai multor norme juridice.20

8.

Particularităţile normei de drept constituţional

Norme de drept constituţional sânt normele care reglementează conduita oamenilor în relaţiile sociale
fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii de stat. Aceste norme sânt
cuprinse atât în constituţie cât şi în alte acte normative care sânt izvoare de drept constituţional.21
Normele constituţionale, pe lângă unele prevederi care reglementează nemijlocit unele relaţii sociale, au şi
prevederi care conţin formularea unor principii, consfinţesc bazele puterii, definesc unele instituţii.
Unele norme juridice, în care se cuprind şi normele constituţionale, cum ar fi normele-principii, normele
care stabilesc direcţii economice, normele referitoare la organizarea unei autorităţi, nu sânt alcătuite după
schema: ipoteza, dispoziţia, sancţiunea. Majorităţii normelor constituţionale nu conţin nici o prevedere
concretă care ar stabili sancţiunea în cazul nerespectării ei. Astfel, pentru mai multe dispoziţii este
prevăzută o singură sancţiune. Sancţiunile în drept constituţional sânt specifice: precum revocarea
mandatului parlamentar, revocarea unui organ de stat, declararea ca neconstituţional a unui act normativ
etc. Pentru reglementările de principiu de largă generalitate cuprinse în constituţie, unele sancţiuni se
regăsesc în alte ramuri de drept (ex.: drept civil, drept penal, etc.).
Normele de drept constituţional se clasifică în norme de aplicaţie mijlocită şi norme de aplicaţie directă.
Norme de aplicaţie mijlocită (indirectă): norme care dau reglementări de principiu. Pentru a fi puse în
aplicare în cazuri concrete, sânt urmate de reglementări suplimentare prin alte ramuri de drept. Ex.: norma
cuprinsă în constituţie care prevede că statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără interesele mamei şi
copilului este urmată de reglementări date de codul familiei.
Norme de aplicaţie nemijlocită(directă): normele care reglementează direct relaţiile sociale şi nu au nevoie
de a fi precizate printr-o lege organică sau ordinară. Ex.: norma cuprinsă în constituţie privind egalitatea în
drepturi a cetăţenilor.22
Există şi o altă divizare a normelor de drept constituţional, în dependenţă de:
1. Sfera funcţională:
18

Arseni Al., op.cit., p.29-30.
Negru B., op. cit., p. 147.
20
Negru B., op. cit. , p. 149.
21
Arseni Al. ―Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol. I, Chişinău, 1997, p.36.
22
Arseni Al., op.cit., p.39.
19

12

a) norme constituţionale de reglementare: reglementează nemijlocit relaţiile sociale fundamentale;
b) norme constituţionale de protecţie, asigurare, conservare.: în majoritatea cazurilor reprezintă interdicţii;
2. Modul de influenţă asupra subiectului de drept:
a) norme constituţionale obligatorii;
b) norme constituţionale onerative (imperative sau categorice);
c) norme constituţionale prohibitorii;
3. Caracterul raporturilor sociale reglementate:
a) norme constituţionale materiale;
b) norme constituţionale procesuale;
4. Durata acţiunii în timp:
a) permanente;
b) provizorii;
c) excepţionale.23

9.

Izvoarele dreptului constituţional ca ramură de drept

Termenul de „izvoarele dreptului‖ are două sensuri: material şi formal.
Izvoarele materiale (denumite şi izvoare reale) sânt un sistem de factori sociali, politici, ideologici,
materiali etc., care determină acţiunea legiuitorului sau dau naştere unor reguli izvorâte din necesităţile
practice de reglementare prin norme juridice a unor relaţii sociale.
Izvoarele formale ale dreptului presupune forma de adoptare sau sancţionare a normelor juridice, modul de
exprimare a normelor (forma acesteia).24
După opinia profesorului I.Muraru, pe care o susţin majoritatea savanţilor, pentru a identifica izvoarele de
drept constituţional trebuie să apelăm la două criterii: autoritatea publică emitentă şi conţinutul actului
normativ.
Izvoarele formale ale dreptului constituţional sânt numai actele normative adoptate de autorităţile
publice reprezentative. Acest acte normative trebuie să conţină norme juridice care să reglementeze relaţii
sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii de stat. Izvoarele
formale ale dreptului constituţional sunt: constituţia şi legile de modificare a constituţiei, legea ca act
juridic al Parlamentului, tratatele internaţionale ratificate. Luând în consideraţie faptul că izvoarele formale
ale dreptului constituţional diferă de la un sistem la altul, vom analiza principalele izvoare de drept
constituţional general recunoscute în toate sistemele de drept.
1. Legea
Constituţia. Consfinţeşte şi reglementează bazele regimului social şi de stat, stabileşte principiile formării
şi activităţii organelor de stat, proclamă drepturile, libertăţile şi obligaţiile omului şi cetăţeanului.25
Legile constituţionale ocupă primul loc în ierarhia legilor atât prin conţinutul lor, cât şi datorită procedurii
speciale de adoptare ale acestora. Legile constituţionale sânt legi care introduc texte noi în constituţie,
abrogă anumite texte constituţionale sau le modifică pe cele existente.
Legile organice ocupă locul secund în ierarhia legilor. Reprezintă o prelungire a materiilor constituţionale.
Pot interveni numai în domeniile prevăzute expres de constituţie sau domenii pentru care Parlamentul
consideră necesară adoptarea acestei legi organice.
Legile ordinare intervin în orice domenii ale relaţiilor sociale, cu excepţia celor rezervate legilor
constituţionale şi organice.26
2. Acte normative subordonate legii:
Acte normative ale şefului de stat (monarhului, preşedintelui etc.) cu caracter de drept constituţional
(ordonanţe, decrete, hotărâri).
Acte normative ale organelor de control constituţional. Deciziile autorităţilor competente (Curtea
Constituţională, Consiliul constituţional etc.) cu privire la constituţionalitatea legilor şi a altor acte
normative cu privire la competenţa organelor de stat.27
Regulamentele (statutele) Parlamentelor. Este izvor de drept constituţional deoarece determină organizarea
internă a acestora.
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3. Precedentul judiciar (jurisprudenţa) este decizia Curţii pe o cauză concretă, devenită obligatorie la
examinarea unor cauze analoge ulterioare. În sistemul de drept common law, jurisprudenţa este considerată
principalul izvor de drept. În ţara noastră, în general, practica judiciară nu este considerată ca un izvor de
drept.
4. Cutuma. Cutuma juridică reprezintă normele formate în practica exercitării puterii de stat, având rolul
de precedent, dar care nu au fost consfinţite legislativ sau judiciar. Rolul normei juridice în dreptul
constituţional nu este semnificativ (cu excepţia Marii Britanii, parţial a Noii Zelande, Suediei, Israelului).
De obicei, asemenea norme au o semnificaţie organizatorică care pot avea şi un anumit rol politic. În ţara
noastră, cutuma ca izvor de drept are o sferă de aplicare restrânsă.
5. Codul regulilor religioase este sursa specifică a dreptului, inclusiv constituţional. În ţările din sistemul
islamic de drept, normele de drept constituţional sânt cuprinse în Coran, Kiias, etc. 28
6. Contractele (tratatele) internaţionale. Pentru ca un tratat internaţional să fie izvor al dreptului
constituţional, el trebuie să fie de o aplicaţie directă, să fie ratificat conform dispoziţiilor constituţionale şi
să cuprindă reglementări ale relaţiilor specifice dreptului constituţional.29
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Capitolul 2. Sistemul dreptului.
Locul dreptului constituţional în
sistemul dreptului.
Teoria generală a sistemelor
Teoria generală a sistemelor este una din expresiile şi revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Ea şi-a propus să
dezvăluie proprietăţi, principii şi legi caracteristice sistemelor in general, indiferent de aspectele
individuale. Ea a izbutit să deschidă şi să asigure perspectiva unei analize riguroase a sistemelor biologice,
sociale şi comportamentale. Teoria generală a sistemelor a reuşit să creeze o bază pentru sinteza cunoaşterii
ştiinţifice contemporane.
Teoria generală a sistemelor este teoria generală a complexităţilor organizate, deschide perspective
metodologice deosebit de fertile pentru cunoaştere şi analiză:
- studiază totalitatea de elemente aflate în interacţiune;
- conferă definiţii exacte conceptelor de „organizare‖, „totalitate‖, „ordine ierarhică‖, „echifialitate‖, etc.
- constituie un pas important pe calea unificării limbajului ştiinţific;
- operează cu modele ale realităţii şi nu cu sisteme concrete, particulare, înlesneşte ca o clasă de modele să
fie aplicabile unor sisteme particulare din domeniul cu totul diferite.
Teoria generală a sistemelor abordează prioritar sistemele bazate pe interacţiune dinamică a părţilor
componente şi pe circuitele inverse între mărimile de „ieşire‖ şi „intrare‖. Astfel ea încorporează şi o serie
de principii ale ciberneticii şi teoriei informaţiei.30

1.

Proprietăţile sistemului
Întreaga lume accesibilă nouă este alcătuită din sisteme şi subsisteme. Obiectele, fenomenele şi procesele
pot fi considerate sisteme care posedă o anumită structură, dacă ansamblul de elemente ce se constituie ca
întreg se află în relaţii logic determinate şi dacă el are însuşiri ireductibile la cele ale părţilor componente.
Proprietăţile sistemului sunt:
1.Sistemul este un obiect complex alcătuit dintr-un număr de elemente, deci un ansamblu organizat.
Elementele se comportă ca „părţi‖ în cadrul sistemului său. Totodată „părţile‖ pot fi şi sisteme în raport cu
propria lor structură. Unul şi acelaşi element este în acelaşi timp subsistem în sistemul în care se integrează
şi sistem faţă de elementele ce-i sânt subordonate.
2.Acest ansamblu organizat de elemente este un sistem deschis ce implică modificări necontenite.
3.Orice sistem, indiferent de natura sa, are o structură definită. Structura sistemului are un caracter relativ
invariabil.
4.Obiectul complex al sistemului nu se reduce la suma componentelor sale constituite;
5.Sistemul este distinct de mediul ambiant, însă participă în raporturi specifice cu acesta. Mediul este un
ansamblu al tuturor obiectelor, fenomenelor sau proceselor, cuprinse între anumite limite, care pot exercita
o influenţă asupra sistemului sau pot fi ele influenţate de sistem.
6.În interiorul sistemelor şi al subsistemelor există o ordine specifică. Această ordine configurează
raporturi caracteristice între întreg şi părţile sale componente. Raporturile date pot fi de subordonare sau de
coordonare.
7.Fiecare sistem, precum şi elementele sale au una sau mai multe funcţii caracteristice, dependente de
structură, ce contribuie la autoreglarea sistemului.
8.Orice sistem este organizabil sau autoorganizabil prin ritmuri, retroacţiuni şi operaţii. Sistemul are
capacitatea de adaptare şi readaptare la impulsurile exterioare, autoconservându-şi structurile şi asigurând
funcţionarea lor.31

2.

3.

Noţiunea sistemului dreptului

În conceptul cuvântului „sistem‖ sânt incluse trei categorii:
Sistemul juridic – caracterizează întreaga realitate juridică a societăţii (sistemul dreptului, sistemul
legislaţiei, raporturile juridice, cultura şi conştiinţa juridică etc.);
Sistemul legislaţiei – cuprinde ansamblul tuturor actelor normative care sânt în vigoare într-un stat;
30
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Sistemul de drept – organizarea dreptului ca sistem normativ cu componentele sale (ramuri, subramuri,
instituţii juridice etc.) Sistemul de drept caracterizează structura dreptului.
Normele juridice dintr-un stat, deşi se deosebesc unele de altele prin conţinutul şi forma sa, sânt legate între
ele şi organizate într-un sistem. În baza întregului sistem de norme stau unele şi aceleaşi principii
fundamentale ale dreptului.
Sistemul dreptului apare ca unitate obiectiv determinată a ramurilor. Acestea, la rândul lor, includ în sine
subramuri şi instituţii juridice. Subramura şi instituţia juridică înglobează în sine grupe de norme juridice.
Norma juridică constituie elementul principal al sistemului.
Sistemul de drept reprezintă structura internă a dreptului dintr-un stat, prin care se realizează unitatea
normelor juridice şi gruparea lor în anumite părţi interdependente – ramuri de drept, subramuri şi instituţii
juridice.32 Sistemul dreptului ajută la evidenţierea lacunelor dreptului. Totodată permite o mai eficientă
înţelegere a materialului normativ, o interpretare a dreptului la justa valoare.
Sistemul dreptului:
este un sistem deschis;
elementul său de bază este norma juridică;
conţine legături specifice ce se stabilesc dintre întreg şi elementele sale,
nu este rezultatul împărţirii lui în ramuri, după cum nu este nici suma ramurilor de drept;
se distinge de mediul său ambiant: celelalte fenomene sau instituţii ale suprastructurii;
în interiorul său există o ordine ierarhică a subsistemelor sale (a ramurilor de drept);
are funcţii caracteristice care îi dezvăluie esenţa;
privit ca un ansamblu al normelor juridice, este un sistem organizabil. Neavând mecanism propriu
de autoreglare, sistemul dreptului este reglat din afara sa, prin activitatea normativă desfăşurată de către
organele statului.33

4.

Norma juridică – condiţia eminentă a dreptului şi elementul său primar

Raporturile sociale devin raporturi juridice dacă aceste relaţii sânt reglementate de norme juridice. Norma
juridică este premisa fundamentală ce aparţine raportului juridic. Norma juridică stabileşte cine poate fi
subiect alo raportului juridic dat. Tot ea determină statutul juridic al subiectelor şi consecinţele abaterii de
la prevederile normei juridice.34 Totodată norma juridică este condiţia eminentă a dreptului şi elementul
său primar, căci dreptul nu este altceva decât ansamblul, sistemul normelor juridice. Această relaţie dintre
norma juridică şi drept implică două delimitări: 1) delimitarea dintre regula de drept şi alte norme sociale;
2) delimitarea regulei de drept şi comportamentului de fapt.35

5.

Sistemul dreptului constituţional

Sistemul dreptului constituţional este parte a sistemului de drept. Sistemul dreptului constituţional include
trei elemente distincte, dar indisolubil legate între ele:
Principii generale ce reglementează relaţiile sociale prin intermediul normelor concrete de drept
constituţional. Exemplu: principiul separaţiei puterilor în stat, principiul egalităţii în drepturi, principiul
suveranităţii poporului etc.
Instituţii de drept constituţional, ca sisteme de norme de drept constituţional ce reglementează raporturile
sociale de interacţiune şi omogene, formând relativ o grupă independentă. Exemple: bazele orânduirii
sociale, dreptul electiv, forma de guvernare, statutul juridic al omului şi cetăţeanului controlul
constituţionalităţii etc.
Norme de drept constituţional ca element de bază a dreptului constituţional. Acestea sânt reguli de
comportare general obligatorii stabilite sau sancţionate de către stat în scopul protecţiei şi reglementării
anumitor raporturi sociale.36

32

Negru B. „Teoria generală a dreptului şi statului‖, Secţia Editare a Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvernul
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Sistemul dreptului constituţional este acea ramură a dreptului ce cuprinde ansamblul normelor juridice,
reprezentând o unitate închegheată şi ierarhizată, norme instituite sau sancţionate prin Constituţie şi alte
acte normative, având ca obiect raporturile sociale ce iau naştere în procesul exercitării puterii de stat.37

6.

Dreptul public şi drept privat

Dacă admitem împărţirea dreptului în drept public şi drept privat, atunci trebuie să specificăm faptul că
dreptul constituţional constituie o ramură de drept care aparţine dreptului public.
Deosebirea dintre drept public şi drept privat s-a realizat pentru prima oară în Roma antică. Juristul Ulpian
împărţea dreptul roman în „ius publicum‖ şi „ „ius privatum‖, arătând că dreptul public este dreptul care se
referă la interesele statului, iar dreptul privat este acela care se referă la interesele diferitor persoane. Grecii
nu făceau această distincţie, iar germanii vechi au confundat aceste două ramuri. Distincţia a fost făcută din
nou, mai târziu de către Savigny şi Stahl după scopurile urmărite. În dreptul public statul este scopul, pe
când în dreptul privat individul este scopul şi statul mijlocul.38
Dreptul public însumează acele reguli care au ca obiect reglementarea raporturilor dintre guvernanţi şi
dintre aceştia şi guvernaţi. În ceea ce priveşte dreptul public intern, din el fac parte următoarele ramuri de
drept: drept constituţional, drept administrativ, drept penal.
Dreptul privat cuprinde regulile ce reglementează raporturile dintre particulari. Ramurile de drept privat
intern sunt: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, etc.
Sânt câteva criterii de distincţie dintre dreptul privat şi dreptul public39:
Drept Public
Drept privat
1. Criteriul „organic”: are ca temei calitatea subiectelor dreptului
a) este aplicabil organelor de guvernare,
a) se aplică raporturilor juridice având ca
raporturilor dintre aceste organe, precum şi
subiecte „particularii‖.
raporturilor dintre ele şi „persoanele
b) organul de stat este doar un arbitru al
particulare‖.
părţilor raportului juridic, el se află în afara
b) persoana publică creează dreptul şi îl aplică acestui raport, creează dreptul şi
(interzicând, autorizând, controlând sau
supraveghează aplicarea lui.
impunând o anumită conduită).
2. Criteriul „material”: are ca temei interesul
a) cuprinde ansamblul regulilor prin care se
a) cuprinde ansamblul regulilor prin care se
asigură interesul general, social sau comunitar, asigură interesele proprii ale particularilor.
interesul public. Legea marchează limitele
Statul doar facilitează aceste raporturi,
activităţii autorităţilor publice.
protejează pe cei care le-au încheiat.
3. Criteriul „formal”: are ca temei forma raporturilor juridice
a) se caracterizează prin procedee de
a) raporturile juridice au la bază liberul acord
constrângere, mijlocul său obişnuit de acţiune
de voinţă ale participanţilor la raportul dat.
fiind actul juridic unilateral, manifestarea
unilaterală şi autoritară a voinţei din partea
autorităţilor publice.
Alte distincţii:
a) normele dreptului public sânt de o mai largă a) normele dreptului privat au o aplicare mai
aplicare, vizând, de regulă conduita tuturor
restrânsă, vizând doar anumite categorii de
cetăţenilor;
persoane;
b) normele dreptului public sânt superioare
normelor dreptului privat;
Dreptul privat şi dreptul public nu pot fi priviţi aparte, între ei există o legătură indisolubilă.
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7.
Dubla ipostază a dreptului constituţional: Ramura de drept şi ca factor
structurant în sistemul dreptului
Dreptul constituţional apare în cadrul sistemului de drept într-o dublă ipostază: ca ramura de drept şi ca
factor structurant al întregului sistem.
Ca ramură de drept, dreptul constituţional reprezintă totalitatea normelor şi instituţiilor juridice care au
ca obiect reglementarea raporturilor sociale care iau naştere în procesul exercitării puterii de stat.
Ca factor structurant în sistemul de drept, dreptul constituţional guvernează şi orientează reglementarea
juridică din celelalte ramuri ale dreptului, îi imprimă un anumit conţinut şi o anumită direcţie. Dreptul
constituţional apare ca factor structurant al întregului sistem de drept prin aceea că normele ce alcătuiesc
celelalte ramuri ale dreptului trebuie să fie conforme celor cuprinse în dreptul constituţional şi, mai presus
de toate, să fie conforme normelor cuprinse în Constituţie. Toate normele cuprinse în Constituţie abrogă ori
modifică implicit normele cuprinse în alte acte normative, dacă şi în măsura în care acestea contravin
dispoziţiilor Constituţiei. Conţinutul celorlalte acte normative, activitatea de aplicare a normelor
Constituţiei prin acte individuale şi măsuri concrete trebuie la fel să corespundă prevederilor legii
fundamentale.40

8.

Locul dreptului constituţional în sistemul de drept

Orice sistem presupune o ierarhizare a elementelor sale componente. Sistemul de drept la fel cunoaşte o
asemenea ierarhizare a ramurilor sale. Pentru a determina locul ramurii dreptului constituţional în sistemul
dreptului, trebuie să ţinem cont de două aspecte: importanţa relaţiilor sociale reglementate prin dreptul
constituţional şi valoarea formelor juridice, prin care voinţa deţinătorilor puterii devine drept (izvoarele de
drept).
Normele de drept constituţional reglementează cele mai importante relaţii sociale, relaţiile ce apar în
procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii de stat. Astfel de relaţii prezintă cea mai mare
importanţă pentru popor. De aceea aceste relaţii sociale sânt reglementate de constituţie, legea
fundamentală a statului, care se situează în fruntea sistemului de drept. Din normele constituţiei se desprind
principiile după care celelalte ramuri de drept reglementează în domeniile lor de activitate.
Dreptul constituţional conţine norme elaborate în cadrul activităţii de realizare a puterii de stat care este o
activitate de conducere la nivel superior celorlalte activităţi de conducere. Constituţia, ca izvor principal al
dreptului constituţional, este în acelaşi timp izvorul principal pentru întregul drept. Orice ramură de drept
îşi găseşte fundamentul juridic în normele din constituţie. O modificare intervenită în dreptul constituţional
impune modificări corespunzătoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care conţin reglementări ale
aceloraşi relaţii sociale.41
Dreptul constituţional este ramura principală în sistemul de drept.

40
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Arseni Al., op.cit., p. 76.
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Capitolul 3. Dreptul Constituţional ca disciplină ştiinţifică
1.

Conceptul ştiinţei dreptului constituţional

În forma cea mai generală, Ştiinţa poate fi definită ca o activitate care are drept scop cunoaşterea naturii şi
a societăţii. Una din particularităţile ştiinţei constă în aceea că ea adună, sistematizează şi analizează
faptele cu referitoare la un domeniu sau altul al realităţii. În procesul dezvoltării istorice fiecare ştiinţă
elaborează un sistem întreg de metode speciale de cercetare: observarea, colectarea de informaţii,
organizarea de experimente etc. Principalul scop al ştiinţei constă în descoperirea legilor care domină în
natură şi societate.42 Funcţia ştiinţei este de a dezvolta teoria ce va ajuta să explice şi să anticipeze
evenimentele din lumea observabilă.
Toate ştiinţele pot fi împărţite în trei grupuri mari: ştiinţe despre natură (naturale), ştiinţe despre societate
(sociale), ştiinţe despre gîndire. Sistemul ştiinţelor sociale poate fi divizat în patru categorii: ştiinţe de tip
nemotetic, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice şi ştiinţe de cercetare. 43
În sistemul ştiinţelor sociale, ştiinţele juridice ocupă un loc aparte, determinat de obiectul de studiu al
acestora – viaţa politico-juridică a societăţii, fenomene juridice în totalitatea lor. Ştiinţele juridice în funcţie
de obiectul lor se grupează în: a) ştiinţe juridice generale (ex.: Teoria generală a statului şi dreptului); b)
ştiinţe juridice istorice (ex.: Istoria dreptului românesc); c) ştiinţe juridice de ramură (ex.: Dreptul
constituţional); d) ştiinţe juridice auxiliare (ex.: Medicina legală).44
Unii consideră că ştiinţa dreptului constituţional reprezintă un sistem de cunoştinţe istorice, logic
fundamentate, căpătate în rezultatul cercetării dreptului constituţional ca ramură de drept, a relaţiilor
reglementate de această ramură, precum şi a practicii realizării normelor dreptului constituţional. Punctul
de pornire în determinarea corectă şi completă a conceptului ştiinţei dreptului constituţional îl constituie
obiectul său de studiu.
Ştiinţa dreptului constituţional este ştiinţa juridică ce are ca obiect de studiu normele de drept
constituţional şi relaţiile sociale din domeniul relaţiilor ce ţin de organizarea societăţii în stat,
reglementarea acestor norme, precum şi concepţiile specialiştilor în materia dreptului constituţional.45

2.

Apariţia şi dezvoltarea disciplinei dreptului constituţional

Noţiunea de „drept constituţional‖ a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea, după ce curentul revoluţionar
dezlănţuit în 1789 a dus la elaborarea primelor constituţii scrise pe continentul european. Nevoia de a
studia sistematic aceste constituţii a făcut să se nască o disciplină juridică nouă: dreptul constituţional.
Instituirea unor catedre universitare având ca obiect studiul constituţiei a fost preconizat pentru prima dată
în Franţa în anul 1791. Termenul „drept constituţional‖ nu a fost creat de juriştii francezi. Atunci cercetarea
ştiinţifică a constituţiei s-a făcut împreună cu dreptul administrativ în cadrul „dreptului public‖. Contribuţia
Franţei în această privinţă a fost de a pregăti terenul, ocupând Italia, francezii au răspândit ideile
revoluţionare. Noţiunea de drept constituţional s-a născut în Italia. Aici, prima catedră de drept
constituţional apare la Ferrara în 1796, fiind urmată de altele două la Pavia şi Bologna. 46
Noţiunea de „drept constituţional‖ s-a încetăţenit în Franţa abia în 1834 când a fost creată la Paris cea
dintâi catedră de drept constituţional condusă de contele Pellegrino Rossi. În perioada dată dreptul
constituţional se confundă cu dreptul Constituţiei.47 În 1852 în urma loviturii de stat a lui LudovicNapoleon, catedra de drept constituţional a Universităţii din Paris a fost suprimată şi reapare numai după
instaurarea celei dea treia republici. De această dată titulara de „drept constituţional‖ se menţine în Franţa
celei dea doua jumătăţi ai secolului nostru, când a fost înlocuită cu cea de „Drept constituţional şi instituţii
politice‖48.
Pe lângă noţiunea de „drept constituţional‖, a fost şi mai poate fi întâlnită în calitate de sinonim noţiunea
„drept de stat‖. „Drept de stat‖ a fost utilizat în toate statele socialiste cu excepţia Cubei, în Austria şi
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Germania. Odată cu prăbuşirea regimurilor totalitare, în statele din Europa şi în fostele republici din URSS
termenul „drept de stat‖ este substituit cu „dreptul constituţional‖.
În ţările române, studiul constituţiei s-a făcut la început, ca şi în Franţa, reunit cu dreptul administrativ, sub
denumirea de „drept public‖. Francezul G.Maisonnabe ducea în limba franceză cursul de drept public în
1837 la Academia Mihăileană, studiind comparativ legislaţia diferitor popoare. Mai târziu, Simion
Bărnuţiu îşi intitula cursul ţinut la Iaşi: „drept public al românilor‖(1867). Noţiunea de „drept
constituţional‖ apare în 1864, odată cu publicarea „Dreptului constituţional‖ de A.Codrescu. În 1880, la
Brăila apare volumul „Elementele de drept constituţional‖ de Christ I. Suliotis. Termenul de „drept
constituţional‖ se dezvoltă şi mai mult prin publicarea în anul 1903 la Iaşi a cursului de drept constituţional
a lui C.G.Stere, iar în 1915, la Bucureşti, a celui semnat de C.G.Disescu. Între cele două războaie mondiale,
disciplina dreptului constituţional a fost definitiv consacrată în programele facultăţilor de drept din
România.
După instaurarea dictaturii comuniste în România, noţiunea de „drept constituţional‖ a fost înlocuită cu
denumirea „drept de stat‖. Situaţia s-a schimbat după 22 decembrie 1989, când în programele facultăţilor
de drept din România a apărut denumirea de „Drept constituţional şi instituţii politice‖.49
În Republica Moldova, până la declararea suveranităţii şi independenţei statale, ştiinţa dreptului
constituţional practic nu recunoştea orientările doctrinelor occidentale de drept constituţional. În această
perioadă ştiinţa dreptului constituţional s-a limitat mai mult la proslăvirea organelor puterii de stat existente
şi la analiza lor prin prisma reglementărilor juridice. Dreptul de stat sovietic (foarte rar drept constituţional)
era recunoscută ca ramură de drept fundamentală, ramură ce conţine dispoziţii şi prevederi pentru alte
ramuri de drept. Un eveniment important îl constituie editarea în anul 1975 a manualului „Drept
constituţional sovietic‖ elaborat de către juriştii din Sanct-Petersburg. Cu toate acestea, comisia superioară
de atestare din URSS păstrează specialitatea „Drept de stat şi administrarea‖. Începând cu anul 1985 ia
amploare procesul de renovare şi perfecţionare a relaţiilor sociale, economice şi politice. Sânt întemeiate
teorii constituţionale noi influenţate de curentele social-democratice contemporane.
În Republica Moldova este utilizată pe larg noţiunea de „drept constituţional‖. Dreptul constituţional este
ramura fundamentală în sistemul de drept al Republicii Moldova.50

3.

Dreptul constituţional şi politologia.

Dreptul constituţional studiază fenomene, raporturi politico-juridice, care parţial formează obiectul de
studiu şi al altor ştiinţe, al politologiei îndeosebi.
Politologia studiază geneza, esenţa şi legitatea fenomenelor politice privite prin prisma relaţiilor dintre ele.
În obiectul său de studiu intră ansamblul laturilor ideologice şi social-psihologice, raţionale şi instituţionale
ale structurii politice, în determinarea lor istorică şi în dinamica lor. De asemenea ea cercetează formele şi
mijloacele acţiunii politice, colective şi individuale.51
Dreptul constituţional studiază şi el anumite fenomene politice, anume relaţiile sociale din domeniul
instituirii, menţinerii şi limitării puterii de stat, normele juridice care reglementează aceste relaţii. Aceste
norme sânt privite prin prisma determinării lor, modului în care au fost adoptate, cerinţelor care au dus la
elaborarea lor, realizarea lor.52
Cu privire la raporturile politologie-drept constituţional s-au manifestat trei tendinţe:
1) A opoziţiei nete dintre aceste două ştiinţe. Conform primei tendinţe:
- obiectul de studiu al ştiinţei politice îl formează sistemul de guvernământ, instituţiile politice prin prisma
modului de organizare reală şi exercitare efectivă a puterii politice;
- obiectul dreptului constituţional îl formează doar normele juridice care urmăresc să dea formă, să fixeze
şi să reglementeze organizarea şi funcţionarea procesului politic.
2) A apropierii dintre aceste două ştiinţe până la contopirea lor. Cei care susţin poziţia dată afirmă că
obiectul dreptului constituţional îşi extinde preocupările şi asupra funcţionării reale a mecanismelor politice
şi guvernamentale. Astfel, punând în evidenţă elementele comune ale celor două ştiinţe, uneori se ajunge la
contopirea lor.
3) A treia poziţie este considerată de majoritatea cea mai justă. Conform ei, fiecare dintre cele două ştiinţe
are obiectul său de studiu şi metoda sa, dar între ele există nenumărate puncte tangenţiale.
49
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Dificultatea de a delimita aceste două ştiinţe a constat în aceea că instituţiile politice au fost considerate
concomitent obiect de studiu pentru ambele ştiinţe.
Politologia are o sferă de cuprindere mai largă decât dreptul constituţional. Ea analizează fenomenele
politice în ansamblul lor, din toate laturile – ideologice, psihologice, relaţionale, instituţionale şi normative
ale suprastructurii politice.
Dreptul constituţional analizează îndeosebi normele şi instituţiile politice, cel prin care se exercită puterea
de stat a poporului. Având ca obiect relaţiile prin care se exercită puterea de stat şi normele care le
reglementează, dreptul constituţional nu-şi extinde sfera asupra laturilor psihologice ale fenomenelor
politice şi nici asupra tuturor instituţiilor politice. Metoda de cercetare la fel diferă. 53

4.

Obiectul de cercetare a disciplinei dreptului constituţional.

Pentru a defini dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică autonomă în raport cu celelalte discipline
juridice este nevoie să stabilim dacă el are obiect propriu de cercetare.
După cum am văzut dreptul constituţional s-a născut din nevoia de a studia constituţiile scrise ca fenomene
juridice. Acest „obiect de studiu‖ poată să varieze de la ţară la ţară, în funcţie de conţinutul concret al
constituţiei. De exemplu constituţiile Franţei din 1875 şi 1958 nu conţin un capitol care să reglementeze
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.
Obiectul dreptului constituţional îl constituie în principal constituţia54. Totodată obiectul de studiu al
ştiinţei dreptului constituţional îl constituie toate relaţiile social-economice şi politice reglementate de
normele de drept constituţional.55 Obiectul specific al dreptului constituţional sânt raporturile sociale legate
de forma de stat, forma de guvernământ, organizarea şi funcţionarea parlamentului, raporturile acestuia cu
celelalte organe ale statului.
Dreptul constituţional abordează probleme legate de organizarea guvernului, a organelor de specialitate ale
administraţiei publice centrale, ale administraţiei locale, ale justiţiei etc. Totodată numeroase aspecte ale
sale nu sânt reglementate prin constituţie, ci prin legi organice, legi ordinare şi alte acte normative.
Aceleaşi aspecte fac obiectul de cercetare şi a altor discipline juridice (dreptul administrativ, procedura
civilă, procedura penală etc.).56

5.

Metode utilizate de doctrina dreptului constituţional

Studiul metodelor de cercetare utilizate în domeniul de investigare a ştiinţei dreptului constituţional ne
permite să evidenţiem următoarele metode: logică, istorică, metoda comparată, metoda cercetărilor
sociologice concrete, metoda experimentală, sistematică, exegetică şi analitico-sintetică.57 Aceste metode
sânt caracteristice majorităţii ştiinţelor juridice. Metode utilizate mult timp de doctrina dreptului
constituţional sânt:
metoda exegetică;
metoda analitico-sintetică.
Metoda exegetică constă în utilizarea interpretării gramaticale şi logice, în scopul de a stabili înţelesul
diferitelor texte de lege. Exegeza se mărgineşte exclusiv la textul juridic, fără a analiza cauzele
fenomenelor juridice, legile lor interne de dezvoltare. Tot ce se realizează prin această metodă este
interpretarea, explicarea, comentarea din punct de vedere filologic şi logic a textului de lege. 58
Metoda analitico-sintetică. Metoda dată constă în analiza diferitor norme juridice în vigoare, cu scopul de
a găsi principiul juridic ce stă la baza lor. Ulterior, se compară principiile între ele pe calea sintezei, se
stabilesc nişte principii superioare care servesc la interpretarea celorlalte dispoziţii ale constituţiei. Metoda
analitico-sintetică, ca şi metoda exegetică utilizează anumite procedee de logică formală: analiza, sinteza,
inducţia şi deducţia.59
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Capitolul 4. Constituţia în sistemul juridic normativ
1. Evoluţia semantică a noţiunii de „constituţie”
Etimologic, cuvântul "constituţie" provine de la latinescul "constitutio", care înseamnă aşezare cu temei"
sau starea unui lucru. În sistemul de drept roman constituţia înseamnă edictul semnat de împărat a cărui
forţă juridică era superioară celorlalte acte juridice adoptate de organele autorităţilor publice ale
imperiului. Unele state feudale au înscris în documente scrise anumite reguli fundamentale privind
raporturile între guvernanţi şi guvernaţi care urmau să prevaleze, cu valoare de principiu de conduită
politică şi juridică, faţă de cutumele existente.60
Noţiunea reapare în sec. al XVIII-lea, când i se atribuie un sens nou şi prin care se înţelegeau legile de
organizare politică şi administrativă a statului. În acest sens, noţiunea este folosită în SUA, unde în 1787
americanii au adoptat prima constituţie scrisă din lume. Astfel, noţiunea de „constituţie‖ desemna numai
acele legi, care, reglementând organizarea şi funcţionarea statului, limitau puterea monarhului şi garantau
anumite drepturi şi libertăţi fundamentale şi individuale.61 Acest mod de a concepe noţiunea de „constituţie‖
era limpede exprimat de Declaraţia franceză a dreptului omului şi cetăţeanului din 1789, în care se arată că:
„orice societate în care garanţia drepturilor nu este asigurată, nici separaţia puterilor stabilită, nu are
constituţie‖.
Mai târziu, apăruse ideea (J.J. Rousseau) că în conţinutul constituţiei trebuie incluse norme ce se refereau
la organizarea statului şi asigurarea drepturilor omului. Această lege trebuie să fie sistematică şi să se
bucure de o forţă juridică supremă, constituind astfel o garanţie în lupta împotriva puterii absolute a
monarhului. Atunci se considera că puterea acestuia poate fi limitată mai eficient, dacă drepturile
cetăţeanului sânt recunoscute în legi scrise, fapt ce stimula în acelaşi timp lupte pentru apărarea lor.
După elaborarea şi adoptarea primelor constituţii scrise, se ajunge la ideea stabilităţii constituţiei, la
imposibilitatea modificării ei de organele legislative obişnuite, adunarea constituantă fiind singura putere
competentă să adopte sau să modifice constituţia.62

2.

Noţiunea de „constituţie”

Constituţia - act juridic fundamental ce este alcătuit dintr-un sistem de norme cu forţă juridică supremă,
norme care reglementează relaţiile sociale din domeniul instituirii şi exercitării puterii de stat, stabilind în
acelaş timp limitele acestei puteri, drepturile şi libertăţile fundamentală ale cetăţenilor. Ea reprezintă acel
act juridic prin care se reglementează organizarea societăţii în stat.63
Concepţia juridică asupra constituţiei se poate exprima în două sensuri diferite: în sens material şi în sens
formal.
În sens material, Constituţia reprezintă ansamblul regulilor de drept, indiferent de natura şi forma lor, ce au
ca obiect constituirea, competenţa, funcţionarea şi raporturile principalelor organe de stat între ele sau
dintre ele şi cetăţeni.
În sens formal (organic), constituţia este ansamblul regulilor de drept, indiferent de obiectul lor, elaborate
în scris şi sistematic (într-o formă distinctă), de către un organ de stat, anume constituit în acest scop
(adunarea constituantă) şi urmând o procedură specifică de elaborare şi modificare.
Constituţia este o lege supremă din punct de vedere juridic în raport cu toate celelalte legi. 64 Caracterul de
lege fundamentală rezultă din conţinutul şi calitatea reglementărilor.
Condiţiile de fond ale legii fundamentale sânt caracterele sale: caracter politic şi caracter normativ. Caracterul
normativ decurge din necesitatea de a conferi caracter general – obligatoriu normelor constituţionale, precum şi
de asigura respectarea acestora sub sancţiunea legii.65 Atâta vreme cât constituţia este în vigoare, ea constituie
baza cadrului juridic al societăţii, adică a dreptului pozitiv.
Definitorie pentru constituţie este forţa sa juridică. Ea are o forţă juridică supremă, ceea ce plasează
constituţia în vârful ierarhiei izvoarelor dreptului şi impune regula conformităţii întregului drept cu
dispoziţiile constituţiei

60

A. Hauriou et Jean Gieguel, „Droit constitutionnel et institution politiques‖, Editions Montreshien Paris 1989, pa.II, p.282.
Guceac I. Curs elimentar de drept constituţional, Volumul I, Cişinău 2001, p.147
62
Ioan Muraru, „Drept constituţional şi instituţii politice‖, Bucureşti, 1993, p. 57
63
Genovava Vrabie, „Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol.I, p.179.
64
idem;
65
Cristian Ionescu, op. cit., p.111;
61

22

3.

Apariţia constituţiei

Este dificil de apreciat momentul apariţiei constituţiei în lume. Cei ce iau în considerare numai constituţiile
scrise, pornesc de la Constituţia SUA din 1787 şi cea franceză din 1791 sau de la declaraţiile de drepturi
din cele două state, considerându-le ca acte constituţionale.
Cei ce au în vedere şi constituţiile cutumiare sau semi-cutumiare, pornesc în general de la Constituţia Marii
Britanii.
Primele constituţii scrise au fost precedate de "Declaraţii de drepturi", aşa cum au fost "Declaraţia de
independenţă a statelor nord-americane" din 4 iulie 1776 şi "Declaraţia franceză a drepturilor omului şi ale
cetăţenilor‖ de la 1789. Aceste acte care în concepţia unor autori sânt adevărate constituţii–au constituit
baza viitoarelor legi fundamentale. În Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului, adoptată de
revoluţionarii francezi, se prevede: „Toate societăţile în care garanţia drepturilor nu este asigurată, nici
separaţia puterilor stabilită, nu au o Constituţie‖.
Primele constituţii scrise apar în unele state din America de Nord (Virginia 1776, New-Jersey 1777 etc.) în
cursul războiului pentru independenţă, acte care consacrau ca formă de guvemământ republica. La 17
septembrie 1787 este adoptată, la Philadelphia Constituţia Statelor Unite ale Americii, care este în vigoare
şi azi. 66
În Europa, prima constituţie scrisă este cea din 3 septembrie 1791 (Franţa), care păstrează forma monarhică.
Se afirmă principiul suveranităţii naţionale şi cel al caracterului reprezentativ al instituţiilor, stabilindu-se doi
reprezentanţi, în sensul juridic al termenului: corpul legislativ şi regele. Separaţia puterilor, legislativa şi
executivă, este absolută. Monarhul fiind şeful puterii executive. Regalitatea este naţionalizată: regele poartă
titlul de rege al francezilor şi nu rege al Franţei şi Navarei. El este rege nu datorită dreptului la succesiune, ci
prin voinţa naţiunii devenită suverană. Regalitatea este depersonalizată, regele domneşte nu cu titlu personal,
ci ca reprezentant al naţiunii. În timp ce în monarhia absolută regele deţinea toate puterile, sub regimul
acestei constituţii în virtutea separării puterilor, regele nu mai deţine decât puterea de executare a legilor.
4.
Difuzarea constituţiei
Constituţiile adoptate în SUA şi Franţa la sfârşitul secolului XVIII au influenţat mişcarea constituţională
mondială. Organizarea conducerii politice a societăţii şi garantarea drepturilor omului încep a se realiza pe
calea adoptării unor acte juridice fundamentale, prin intermediul reglementărilor constituţionale. Mişcarea
constituţionala modernă, care a debutat la sfârşitul secolului al XVIII-lea, s-a realizat prin cinci valuri
succesive, care au urmat fie unor mişcări constituţionale fie unor mari războaie mondiale:
1.) Declanşarea mişcării constituţionale a fost determinată de evenimentele din America de Nord, de
Declaraţia de Independenţă de la 4 iulie 1776 şi de Constituţia SUA de la 1787, precum şi de revoluţia
franceză, de Declaraţia franceză a drepturilor omului şi ale cetăţeanului de la 1789 şi de prima constituţie
din Franţa din 1791. Ideile revoluţionare au determinat adoptarea de constituţii la începutul secolului XIX
în multe state din Europa: Suedia (1809), Norvegia (1841), Spania (1812) etc. După înfrângerea lui
Napoleon, sânt adoptate constituţii în Olanda(1815) şi în Grecia (1822).
2.) Revoluţiile franceze din 1830 şi din 1848. Revoluţiile date au dat imbold pentru elaborarea constituţiei
belgiene din 7 februarie 1830 (în vigoare, cu unele modificări, până în 1993), care a creat un tip clar şi
echilibrat de monarhie constituţională. Constituţia belgiană a constituit un model pentru multe state din
Europa secolului XIX.
3.) Primul război mondial şi căderea Imperiului Austro-Ungar, a Imperiului rus şi de formarea primului
stat socialist din lume. În cadrul acestui val se disting două mişcări constituţionale, total deosebite: a) cea
determinată de formarea unor state naţionale, în urma dezmembrării imperiului Austro-Ungar, precum şi de
întregirea unor state precum România şi b) cea determinata de Revoluţia din octombrie şi apariţia primului
stat socialist.
4.) Al doilea război mondial. A avut loc trecerea altor state din Europa pe calea socialismului şi de
adoptarea de constituţii socialiste, după modelul celei sovietice. Totodată începe mişcarea de decolonizare
urmată de crearea unor state naţionale în Africa, Asia etc. ce îşi adoptă constituţii după modelul fostelor
metropole.
5.) Căderea regimurilor dictatoriale din centrul şi răsăritul Europei. Se revine la principiile pluralismului
politic, a separaţiei puterilor în stat, a egalităţii tuturor formelor de proprietate, garanţiei proprietăţii. În linii
mari, se manifestă preferinţa pentru regimuri politice parlamentare sau semiparlamentare. Începând cu
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sfârşitul anilor 80 şi până în prezent au fost adoptate aproape 100 de constituţii noi, ce consfinţesc
principiile dreptului constituţional „clasic‖ cu prioritate.

5. Premisele istorice ale constituţionalismului modern
Prima constituţie, în sensul modern al acestui cuvânt, a apărut în Anglia. Ea constă din obiceiuri
juridice şi dintr-un număr de acte scrise, care pot fi însă modificate prin legi ordinare.
Printre actele scrise care se consideră că stau astăzi la baza constituţiei engleze este Magna Carta
Libertatum din 1215. Aceasta a fost dată de regele Ioan Fără de Ţară în urma răscoalei baronilor, la care s-au
alăturat cele două pături sociale aliate până atunci cu regalitatea: cavalerii şi orăşenii.‖67 Prin Magna Carta
Libertatum regele a confirmat privilegiile marilor feudali făcând şi unele concesii în folosul păturii bogate
orăşeneşti, fără să modifice însă situaţia maselor orăşeneşti şi săteşti.
Norme scrise cu caracter constituţional a mai cuprins în Anglia, Petition of Rights din 1628. Cele mai
importante prevederi ale acestui act aveau ca obiect stabilirea garanţiei împotriva perceperii impozitelor fără
aprobarea Parlamentului, a arestărilor şi confiscărilor de bunuri fără respectarea procedurii de judecată normală.
În timpul revoluţiei engleze începută în 1648, Cromwell a elaborat „Agreement of the people‖. El a fost
prezentat armatei în consiliu obştesc pentru a fi acceptat pentru ca mai apoi să fie pus la vot. Scopul
autorilor consta în iniţierea unei legi superioare, garantată şi elaborată de către Parlament, dar care totodată
limitează puterea Parlamentului şi persoanele ce nu vor respecta-o să fie traşi la răspundere indiferent de
situaţia lor socială.‖68
În 1679, burghezia a făcut să voteze în Parlament actul numit „Habeas Corpus‖ prin care s-a
încredinţat tribunalelor controlul asupra reţinerii şi arestării cetăţenilor. În conformitate cu Habeas Corpus,
la cererea arestantului sau oricărei alte persoane, tribunalul era obligat să emită un mandat de aducere a
arestatului, putând hotărî ca urmare fie retrimiterea lui în închisoare, fie punerea lui în libertate cu sau fără
cauţiune
După Habeas Corpus, un alt scris cu caracter constituţional a fost „Bill of Rights‖ din 1689. Prin
acest act a fost declarată ilegală orice preluare de bani pentru coroană sau pentru folosul ei pe o perioadă de
timp şi în alte condiţii decât cele stabilite de parlament.‖69
Pe calea unor acte scrise, dar mai ales a unor cutume juridice, actuala constituţia engleză şi-a
văzut precizate contururile. Prin actele scrise care au influenţat conţinutul constituţiei se enumără reformele
electorale din 1832, 1864, 1884 şi 1918, aşa numitele „Parliaments Acts‖ din 1911 şi 1949 care au
diminuat rolul Camerei Lorzilor. Actul, din 13 februarie 1958, potrivit căruia şi femeile pot fi membre ale
menţionate-i camere.
Marea Britanie nu are o constituţie scrisă ci este constituită din patru categorii de izvoare: statute,
precedente judiciare, obiceiuri constituţionale şi izvoare doctrinale.
Pe continentul nord – american, în special ideile promovate în Anglia de Bill of Rigts din 1689, au avut un
puternic ecou. Din ansamblul prevederilor lui, câteva au fost considerate fundamentale pentru organizarea
oricărei societăţi libere. Modelul englez a exercitat şi o influenţă certă şi în Franţa.

6. Sursele doctrinare ale constituţionalismului francez
Un timp destul de îndelungat, dezvoltarea constituţională în Franţa a avut loc, pe planul
fundamentării teoretice a instituţiilor adoptate sub semnul opoziţiei între doctrinele politice ale lui
Montesquieu şi Rousseau.70 Această opoziţie s-a manifestat în două direcţii principale.
Montesquieu era adeptul regimului reprezentativ şi considera că în statele moderne, poporul nu
este în măsură să exercite el însuşi nici puterea legiuitoare, nici pe cea executivă... poporul trebuie să facă
prin reprezentanţii săi tot ceea ce nu poate face însuşi.71 Montesquieu era adeptul separaţiei puterilor
statului. Printre constituţiile franceze adoptate sub influenţa preponderentă a doctrinelor lui Montesquieu,
se numără cele din 1791, 1795, 1814, 1831, 1848 şi 1875. Această influenţă se manifesta în special în
consacrarea de către ele a regimului reprezentativ şi a separaţiei puterilor statului.
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Rousseau considera că puterea legislativă constă în două lucruri inseparabile, a face legi şi a le menţine,
astfel executivul trebuie să fie dependent de legislativ. Constituţia din 1793 introduce sistemul
guvernământului semidirect şi pune la baza ei principiul supremaţiei legislativului asupra executivului.
Preotului Sieyes a înrâurit conţinutul constituţiei franceze din anul 1852. Devenit celebru prin
publicarea broşurii „Qu`est-ce que le Tiers-Etat‖, doctrina politică a lui Sieyes se rezumă la: poporul nu
trebuie să aleagă el însuşi organele statului şi funcţionarii, ci doar să alcătuiască listele eligibile. Un
colegiu, numit „al conservatorilor‖, format din autorii constituţiei, iar apoi, în funcţiile de vacante
intervenite, prin cooperare de către membri rămaşi în funcţie, urma să desemneze din listele de eligibili
Tribunalul şi Corpul Legislativ. Tribunalul, ca organ de reprezentare a nevoilor populare, urma să exercite
iniţiativa legislativă şi să dezbată legile, iar Corpul Legislativ, întocmai ca un tribunal care judecă un
proces, avea sarcina să le voteze în tăcere, după ce asculta Tribunalul ca exponent al intereselor naţionale şi
Consiliul de Stat ca exponent al punctului de vedere guvernamental. 72 În procesul legislativ, cel de-ai
treilea organ: Colegiul Conservatorilor trebuie să aibă competenţa, în calitate de juriu constituţional, să
vegheze la respectarea constituţiei, putând anula legile şi actele guvernamentale ne neconforme cu aceasta.
Din ideile antidemocratice, dar liberale ale lui Sieyes, Napoleon Bonaparte a reţinut pentru constituţie doar
conţinutul lor antidemocratic. Constituţia din 14 ianuarie 1852, declarată de Ludovic Napoleon, mergea pe
acelaşi făgaş antidemocratic.
O altă doctrină care a exercitat o influenţă certă asupra constituţionalismului francez, aparţine
generalului de Gaulle. În esenţă ceea ce el urmărea era extinderea puterii executive şi limitarea rolului
parlamentului. Pe linia acestor idei fundamentale, el preconiza instituirea unui şef de stat desemnat
conform unei proceduri, care să diminueze influenţa partidelor şi investit cu suficiente prerogative pentru a
putea lua măsuri impuse de interesele superioare ale ţării. Doctrina lui Gaulle a stat la baza principalelor
structuri instituite de Constituţia Franţei din 1958.
Constituţia Franţei adoptată la 4 octombrie 1958 de către Republica a V, stipulează că Franţa este o
Republică indivizibilă, laică, democratică şi socială. Ea asigură egalitatea în faţa legii a tuturor cetăţenilor,
fără deosebire de origine, rasă sau religie. Pe lângă această lege fundamentală cu aceeaşi valoare în Franţa se
echilibrează şi alt act constituţional „Declaraţia omului şi cetăţeanului" ce stipulează drepturile şi libertăţile
cetăţenilor. Trăsătura negativă a constituţiei constă în lipsa prevederilor referitoare la structura socialeconomică a statului. Trăsătura pozitivă o constituie faptul că este bine reglementată corelaţia organe-lor de
stat şi a fost recunoscut faptul existenţei unui executiv bicefal.
Constituţia Franţei este una rigidă, iniţiativa de modificare a ei aparţinând preşedintelui şi deputaţilor
parlamentului, având până în prezent doar două modificări(în 1962 şi 1992).
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Capitolul 5. Teoria generală a constituţiei
1.Formele constituţiilor
În literatura de specialitate se cunosc mai multe criterii de clasificare a constituţiilor:
a) În dependenţă de forma de exprimare avem:
Constituţii nescrise;
Constituţii scrise;
Constituţii mixte.73
Constituţiile nescrise nu au forma unui izvor normativ scris, dar există în realitate şi se aplică temporar în
rezultatul unor lovituri de stat, revoluţii.
Constituţii scrise sânt compuse dintr-un sigur act normativ unitar codificat sau din mai multe acte
normative necodificate.
Constituţiile mixte se compun atât din texte scrise cât şi din cutume constituţionale şi precedente judiciare
(ex.: Anglia).
b) În dependenţă de procedura de revizuire constituţiile se împart în:
rigide;
flexibile.
Constituţiile rigide sânt acele constituţii care stabilesc prin normele sale constituţionale o procedură
complicată de modificare sau prevăd o perioadă în care o parte sau întreaga constituţie nu poate fi modificată.
Ele se modifică printr-o procedură complexă ce se diferă de modificarea legilor organice sau ordinare.
Constituţiile flexibile se mai numesc şi constituţii suple pot fi modificate de către legiuitor printr-o
procedură similară cu cea de modificare a unei legi ordinare. În statele unde există astfel de constituţii nu
există de ordin procedural deosebire dintre legea constituţională şi celelalte legi.
c) În dependenţă de regimul politic:
democratice;
autoritare.
Constituţiile democratice prevăd drepturile şi libertăţile cetăţenilor, principiul pluripartidismului,
separaţia puterilor în stat şi dreptul cetăţenilor de a participa şi a alege organele statale.
Constituţiile autoritare limitează drepturile cetăţenilor, promovează politica şi ideologia unui singur
partid.
d) În dependenţă de durata în timp avem constituţii:
permanente – sânt majoritatea constituţiilor;
temporare – se adoptă pe o anumită perioadă de timp, prealabil stabilit.

2. Procedee de elaborare şi de adoptare a constituţiilor
Supremaţia constituţiei determină o procedură specială de adoptare. Adoptarea Constituţiei este un proces
complex în cadrul căruia sânt diferenţiate trei elemente:
1. Iniţiativa adoptării constituţiei;
2. Organul competent să adopte constituţia;
3. Modurile de adoptare a constituţiei.
Unele constituţii prevăd în mod expres organul care poate iniţia procesul de elaborare şi adoptare a
constituţiei. Alte constituţii nu conţin asemenea reglementări, această prerogativă rezultând din sistemul
normativ care reglementează tehnica de elaborare a legilor.
Organul competent să adopte constituţia este desemnat prin noţiunea de putere constituţională sau putere
constituantă. Puterea constituantă poate fi de două tipuri:
putere constituantă originară;
putere constituantă derivată.74
Din punct de vedere a modului de adoptare a constituţiilor avem:
c) Constituţie acordată;
d) Statutul(Constituţie plebiscitară);
e) Pactul;
f) Constituţie convenţie;
g) Constituţie parlamentară.
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Constituţia acordată numită şi charta concedată reprezintă constituţa care este adoptată de către monarh
ca stăpân absolut ce-şi exercită puterea sa. Această constituţie este o operă a monarhului şi este adoptată
datorită constrângerilor ce se fac faţă de monarh. Ca rezultat, el este nevoit să recunoască unele drepturi
cetăţenilor.
Statutul(Constituţia plebiscitară) reprezintă de asemenea o chartă concedată care se votează pe cale
plebiscitară. Datorită acestui fapt ea se consideră mai progresivă faţă de constituţia acordată. Unul din
neajunsurile ei este faptul că procesul organizării plebiscitului se bazează pe teroare, presiuni.
Constituţia pact este adoptată prin intermediul încheierii unui pact (contract) între popor şi rege. Poporul
este reprezentat de parlament. Prin acest act guvernanţii impuneau anumite condiţii monarhului, de care el
trebuia să ţină cont.
Constituţia convenţie era adoptată de către o adunare denumită convenţie. Această adunare se alegea cu
scopul de a adopta constituţia. Ea se deosebeşte de celelalte constituţii prin faptul că era adoptată de o
adunare reprezentativă a corpului electoral.
Constituţia parlamentară este adoptată de parlament. La adoptarea acestei constituţii se parcurgea mai
multe etape, şi anume:
iniţiativa constituţională;
elaborarea proiectului constituţiei;
discutarea publică a proiectului; adoptarea proiectului de către parlament cu o majoritate calificată
(cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor parlamentului)
ultima etapă este aprobarea constituţiei de către popor prin referendum.
Acest mijloc de adoptare a constituţiei este cel mai eficient şi democratic.
În primul rând există state cu tradiţie sau de influenţă britanică, care nu au nici până în prezent constituţii
scrise, structurate în mod unitar, ci un număr mai mare sau mai mic de acte constituţionale, care în
totalitatea lor, completate cu normele şi uzanţele parlamentare, oferă fundamentul unor reglementări cu
caracter constituţional. Constituţiile „nescrise" nu pot să suplinească existenţa unui corp de reguli precise,
reunite într-un singur document de natură să ofere-sistematic şi neechivoc - prezentarea structurii politice a
unei ţâri în ansamblul său, a drepturilor cetăţeneşti, a modalităţilor şi practicilor prin care se înfăptuiesc
raporturile dintre puterile statului.
Din punct de vedere al structurii diverselor constituţii nu există până în prezent o practică unitară în ceea ce
priveşte dispunerea diferitelor titluri şi capitole în cadrul constituţiei.

3. Revizuirea (modificarea) constituţiilor
În sistemul constituţiilor considerate „rigide", orice modificare constituţională cuprinde întotdeauna o
majoritate constituţională de 2/3 la nivelul întregului parlament (dacă ţara în cauză are un sistem
bicameral), dar şi un referendum popular, în care majoritatea cetăţenilor trebuie să se pronunţe în favoarea
modificărilor constituţionale.
În sistemul constituţiilor considerate „flexibile", o simpla lege votată de parlament este suficientă pentru a
produce modificarea constituţională dorită, cu condiţia – evident - ca parlamentul să dispună de o anumită
majoritate.
Constituţiile rigide subliniază valoarea şi autoritatea supremaţiei constituţiei, promovând un sistem de
valori în cadrul căruia o schimbare constituţională trebuie efectuată întotdeauna în anumite forme şi
proceduri, diferite de acelea ale legilor ordinare. Sistemul Constituţiilor flexibile este uşor, dar, punând pe
picior de egalitate Constituţiile cu legile ordinare, limitează semnificaţia constituţiei, a valorii sale de lege
juridică fundamentală.
Procedura de revizuire a constituţiei cuprinde trei etape:
1.) Iniţiativa de revizuire a constituţiei;
2.) Dezbaterea iniţiativei de revizuire de către autoritatea publică competentă;
3.) Adoptarea legii de revizuire a constituţiei.
Constituţia Republicii Moldova se atribuie la categoria constituţiilor rigide. În conformitate cu prevederile
acestuia, iniţiativa revizuirii poate aparţine:
unui număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot;
unui număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;
Guvernului.
Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii
Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin patru judecători.
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În Constituţia Republicii Moldova există şi o serie de limite ale revizuirii constituţiei, care sânt specificate
în mod expres în art. 142. Astfel, dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului,
precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului pot fi revizuite numai prin aprobarea lor
prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.
Nici o revizuire nu poate fi însă făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
Constituţia nu poate fi revizuită nici pe durată stării de urgenţă, de asediu sau de război.
Actuala Constituţie a Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament, nefiind supusă ulterior unui
referendum popular.

4. Tipurile de legi
Legea (fr. legere, lire = a citi) ca izvor de drept, este expresia raţională şi solemnă a dreptului. În sensul ei
mai larg, juridico-politic, legea reprezintă însuşi dreptul scris, orice formă a actelor normative. Ea este
considerată a fi expresia voinţei generale, rezultatul actului de voinţă al unei autorităţi sociale.
Teoreticienii clasifică legile după mai multe criterii:
a) În funcţie de autoritatea lor juridică sau după criteriul forţei juridice distingem legi : constituţionale,
organice şi ordinare.
Legile constituţionale ocupă primul loc în ierarhia legilor atât prin conţinutul lor, cât şi datorită procedurii
speciale de adoptare a acestora. Prin conţinutul lor ele introduc texte noi în constituţie, abrogă anumite
texte constituţionale sau le modifică pe cele existente. Legile constituţionale, Constituţia şi legile de
modificare a lor stabilesc principiile întemeietoare ale vieţii sociale şi de stat, sistemul organelor şi
separaţia puterilor în stat, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor.
Legile organice reglementează organizarea, funcţionarea şi structura organelor statului, sistemul electoral
etc.
Legile ordinare reglementează acele domenii ce nu constituie obiect al reglementării primelor două
categorii de legi.
b) În funcţie de conţinutul lor, deosebim legi: materiale şi procedurale.
Legile materiale reglementează activitatea subiectelor de drept, persoane fizice şi persoane juridice,
relaţiile dintre ele.
Legile procedurale stabilesc forma de desfăşurare a unei acţiuni sau activităţi publice sau private, căile şi
mijloacele de valorificare şi apărare a drepturilor patrimoniale, inclusiv forma de emitere sau întocmire a
actelor juridice şi aceea în care să fie sancţionaţi cei care au încălcat legea materială.
c) În funcţie de obiectul reglementării juridice, distingem legi cu caracter: constituţional, civil, penal,
administrativ, fiscal etc.
d) Legile se mai diferenţiază în legi: generale, speciale şi excepţionale.
Legi generale se aplică tuturor relaţiilor sociale sau subiectelor de drept ori unor anumite categorii de
relaţii sau de subiecte, fără să-şi piardă caracterul de generalitate.
Legi speciale se aplică în exclusivitate unor categorii de relaţii sociale sau subiecte strict determinate prin
derogare de la regula generală.
Legi excepţionale vizează relaţii sociale generate de situaţii excepţionale. Ele derogă de la legile generale
şi cele speciale. În caz de divergenţă între legile generale sau speciale şi legile de excepţie cu aceeaşi forţă
juridică se aplică legea excepţională. Astfel de acte sunt, de exemplu, acelea prin care se instituie starea de
necesitate.
h) In funcţie de durata lor, distingem legi permanente şi temporare.
Legi permanente acele legi cărora nu li se cunosc data şi împrejurările încetării aplicării lor.
Legi temporare sânt acelea cărora li se cunosc atât data intrării în vigoare, cât şi data şi condiţiile ieşirii
lor din vigoare.
Constituţiile (actele constituţionale), în toate statele, sânt atestate ca „legea legilor‖ având 2 trăsături
esenţiale:
ea este opera suveranului (poporului);
ea este legea fundamentală situată chiar deasupra autorităţilor care au elaborat-o.
Clasificarea categoriilor de legi în statele compuse, premergătoare după constituţii sânt legile federale
(constituţionale) adoptate de organul (suprem) legislativ federal (SUA, Germania, Rusia) care trebuie să fie
superioare tuturor celorlalte legislaţii (alte acte normative cu putere de lege) ale subiectelor federaţiei.
În Republica Moldova constituţia stabileşte cele trei categorii de legi: constituţionale, organice şi ordinare.
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5.

Legile constituţionale

Prin tradiţie stabilită în doctrina dreptului, Constituţia este recunoscută ca „ lege fundamentală", fiind deci
parte integrantă a sistemului actelor normativ – juridice, fiindu-i specifice toate caracteristicile legii, iar
legile constituţionale sânt legile de modificare şi/sau completare a Constituţiei. Constituţiile nu
reglementează relaţiile sociale în totalitatea sa, ci doar cele mai importante elemente ale existenţei social organizaţionale. Prin legile constituţionale sânt supuse reglementării relaţiile sociale, care determină
funcţionarea statului şi societăţii, fiind în mod practic mijlocul de stimulare şi direcţionare a procesului
reglementării juridice ( inclusiv legislative ) în stat.
Prin intermediul normelor constituţionale se stabilesc principiile şi valorile juridice, care sânt norme ale
aplicării directe, fapt ce asigură posibilitatea apariţiei în baza lor a unor relaţii juridice.

6.

Legile organice

În ierarhia legislativă, legile organice constituie un eşalon intermediar între legile constituţionale şi
ordinare. Aceste legi se constituie în legi tematico-structurale reprezentând o dezvoltare a normelor
constituţionale. Pot interveni numai în domeniile deosebit de importante pentru care legislativul consideră
necesară adoptarea de legi organice. Domeniile care se reglementează prin legea organică sânt stabilite de
art. 72 alin (3) lit. a) - o) din Constituţia RM şi anume: sistemul electoral; organizarea şi desfăşurarea
referendumului; organizarea şi funcţionarea Parlamentului; organizarea şi funcţionarea Guvernului;
organizarea şi funcţionarea partidelor politice etc.
În conformitate cu aceste articole din Constituţie, prin lege organică se mai reglementează şi alte domenii .
Se deosebeşte în acest caz o categorie de legi, care poate fi numită „categoria legilor statutare" prin
intermediul cărora se instituie juridic diferite organe ale statului, noi elemente social statale de
reglementare şi /sau administrare şi /sau soluţionare a conflictelor sociale.
În acest caz legea organică constituie mijlocul soluţionării unei situaţii sociale tipologice de apariţie a
necesităţii intervenţiei legiuitorului în domeniul relaţiilor sociale. Constituţiile prevăd anume adoptarea
legilor organice, în scopul determinării statutului juridic al persoanei fizice (statutul politic al cetăţeanului,
statutul alegătorului, statutul deputatului), precum şi statutul persoanei în diferite domenii ale vieţii sociale,
ale vieţii personale şi intime, mai ales în domeniul ocrotirii drepturilor şi intereselor legale (normele
procesuale, civile, penale, administrative etc.).
Această categorie de legi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi după cel puţin două lecturi, iar
modificarea, completarea şi abrogarea lor sau ale unor dispoziţii ale acestora se fac, de regulă, tot printr-o
lege organică, conform procedurii stabilite în acest sens.

7.

Legile ordinare

Legile ordinare din punct de vedere al obiectului de reglementare normativ-juridic constituie categoria cea
mai numeroasă de legi. Ele intervin în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excepţia domeniilor supuse
reglementării prin constituţie şi legi organice.
Prin procedura simplă de adoptare legile ordinare constituie categoria cea mai dinamică. Reglementează
cele mai distincte şi dispersate instituţii sociale, sânt lipsite de complexitate şi formalism. Această categorie
de legi este chemată să asigure în condiţii, adesea de urgenţă, principiul supremaţiei legii în raport cu alte
categorii de acte normativ-juridice. Această categorie de lege este destinată preponderent soluţionării unor
„situaţii problematice", relaţii sociale, evoluţia echilibrată în raport cu organismul social a cărora, necesită
intermedieri de ordin normativ - juridic. În R.M. se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi şi
această categorie de lege nu trebuie să contravină dispoziţiilor constituţionale şi organice, iar modificarea,
completarea şi abrogarea legilor ordinare sau ale unor dispoziţii ale acestora se fac, de regulă prin legea
ordinară, conform procedurii stabilite în acest sens.
În ceea ce priveşte delimitarea legilor în dependenţă de procedura de adoptare (procedura parlamentară şi
procedura prin referendum permite posibilitatea delimitării legilor neconstituţionale în dependenţă de forţa
lor juridică în două subcategorii distincte:
legi adoptate prin referendum (legi cu forţă juridică supremă);
legi adoptate de parlament (legi cu o forţă juridică inferioară legilor adoptate prin referendum ).75
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Capitolul 6. Supremaţia constituţiei
Sancţiunea supremaţiei constituţiei
1. Conţinutul normativ al constituţiei
Conţinutul constituţiei este un conţinut complex, el cuprinzând principiile fundamentale pentru toate
domeniile vieţii politice, economice, sociale, culturale, juridice etc. Este motivul pentru care adeseori
constituţia este caracterizată ca fiind legea fundamentală care stă la temelia organizării statale şi este baza
juridică a întregii legislaţiei.
Conţinutul reglementărilor constituţionale dă constituţiei caracterul de lege fundamentală pentru că relaţiile
sociale ce formează obiectul acestor reglementări sânt relaţii fundamentale şi sânt esenţiale pentru
instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii de stat.
Majoritatea constituţiilor, în textul său prevăd că ele se adoptă de popor şi din numele său. În Constituţia
SUA este folosită formula „Noi, poporul Statelor Unite ale Americii...‖, Germania – „poporul german... a
adoptat fiind deţinătorul puterii prezenta Legea Fundamentală‖, Franţa – „poporul francez a aprobat...
Legea Constituţională‖
În funcţie de conţinut, dintre constituţiile statelor există deosebiri esenţiale. În unele constituţii lipsesc
normele care stabilesc ordinea de formare a organelor puterii de stat, există doar trimitere la norma de
drept ce prevede acest lucru.
Conţinutul normativ al constituţiei din majoritatea statelor cuprind norme ce se referă la: forma de
guvernământ, structura de stat, regimul politic a statului, la fundamentele politice, economice, sociale şi
religioase ale statului, statutul juridic al persoanei, separaţia puterilor în stat, controlul constituţionalităţii
legilor, drepturile şi îndatoririle cetăţenilor etc.

2. Fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei constituţiei

Supremaţia Constituţiei este o calitate a Constituţiei76 care o situează în vârful instituţiilor politico-juridice
dintr-o societate într-un stat, fiind sursa reglementărilor în domeniile economic, politic, social şi juridic.
Supremaţia constituţională se fundamentează pe conţinutul şi forma ei: supremaţie materială şi formală.
Supremaţia materială se bazează pe faptul că întreaga ordine juridică se bazează pe Constituţie. În ceea ce
priveşte supremaţia formală, ea se explică prin divizarea constituţiilor în rigide şi suple (flexibile). Această
clasificare ţine de formele de elaborare a constituţiei.
Supremaţia constituţiei a fost şi este fundamentată pe democratism. 77 Constituţia este unul din mijloacele
juridice de realizare a democratismului în organizarea activităţii statului.
Constituţia este sursa fundamentală a sistemului politic ca şi a sistemului juridic naţional. Ea este plasată în
fruntea ierarhiei actelor politice şi a actelor normative cărora le conferă legitimitate politică şi respectiv juridică,
în măsura în care acestea corespund întru totul normelor şi principiilor pe care ea le consacră.
Conţinutul Legii fundamentale reflectă condiţiile social-politice şi istorice existente la un moment dat întro societate dată, tradiţiile istorice, interesele naţionale, cultura politică a poporului.
Constituţiile scrise sunt elaborate de organisme reprezentative la nivel naţional (Adunările Constituante,
Congrese) a căror membri au calitatea de reprezentanţi ai naţiunii.
Constituţia, ca izvor principal al dreptului este o parte integrantă a acestuia. Stabileşte principiile
fundamentale pentru întregul sistem de drept. Toate celelalte ramuri îşi găsesc punctul de plecare în
prevederile constituţiei. Orice abatere de la aceasta este considerată o încălcare a constituţiei, ea ducând la
nulitatea normei respective. Dacă o normă constituţională este modificată, atunci se modifică şi norma
ramurii de drept, deoarece în permanenţă trebuie respectată concordanţa întregului drept cu Constituţia.78
Supremaţia Constituţiei implică o serie de consecinţe juridice, dar este asigurată în acelaşi timp şi de
garanţii. Asigurarea supremaţiei constituţiei înseamnă şi asigurarea stabilităţii sociale şi a ordinii juridice în
stat.79

3. Garanţiile juridice a supremaţiei constituţiei
Cunoaştem trei garanţii juridice ale supremaţiei constituţiei şi anume:
- controlul general al aplicării constituţiei;
- controlul constituţionalităţii legilor;
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- îndatorirea fundamentala de a respecta constituţia.
Controlul general al aplicării constituţiei este rezultatul faptului că întreaga activitate statală este
organizată prin constituţie. Constituţia statorniceşte formele fundamentale de realizare a puterii de stat,
categoriile de organe ale statului. Totodată, stabilind sistemul statal, constituţia stabileşte şi competenţa
organelor de stat. Acest lucru se face având în vedere că puterea poporului nu exclude, ci dimpotrivă
presupune o diviziune a competenţelor şi o autonomie a organelor de stat. Toate organele statului trebuie
să-şi desfăşoare activitatea în conformitate şi în limitele stabilite prin constituţie. Pentru ca acest lucru să
nu rămână o simplă cerinţă, orice constituţie organizează un sistem complex şi eficient de control al
aplicării constituţiei. Acest control general este şi prima generaţie juridică a supremaţiei constituţiei, el
realizându-se prin formele şi căile de control statornicite.
Supremaţia Contituţiei se explică nu numai prin poziţia dominantă în raport cu celelalte acte normative ci şi
cu întreaga activitate politică în general. O îndatorire fundamentală a şefului statului de a veghea la
aplicarea şi respectarea de către toate celelalte autorităţi publice, organisme neguvernamentale, cetăţeni,
partide politice, sindicate etc.
O altă garanţie a supremaţiei constituţiei o reprezintă controlul constituţionalităţii legilor.
Controlul constituţionalităţii legilor este activitatea organizată de verificare a conformităţii legii cu
constituţia. Ca instituţie a dreptului constituţional cuprinde regulile privitoare la organele competente a face
această verificare, procedura de urmat precum şi măsurile ce pot fi luate după realizarea acestei proceduri.
În general controlul constituţionalităţii legilor este considerat o garanţie a supremaţiei constituţiei.80
Privită prin prisma ierarhiei normelor, supremaţia Constituţiei implică stricta conformitate cu litera şi
spiritul Constituţiei a tuturor normelor juridice. Această concordanţă (conformitate) este verificată şi
asigurată prin controlul de legalitate, Control care este o componenţă a activităţi statale şi care se exercită
continuu în forme şi structuri instituţionalizate. Controlul de legalitate priveşte toate actele juridice ale
autorităţilor publice şi el se exercită de regulă, de autorităţile statale ierarhice asupra celor inferioare,
ierarhia implicând subordonare şi control.81
"Constituţia Republicii Moldova este legea ei supremă. Nici o lege nici un alt act juridic care contravine
prevederilor Constituţiei nu are putere juridică".82

4.

Noţiunea controlului constituţionalităţii legilor

Controlul constituţional este controlul asupra transpunerii în viaţă a Constituţiei, legilor
constituţionale şi celor organice. Controlul constituţional înseamnă verificarea actelor emise de organele de
stat, proces prin care organul ce verifică poate anula actele organului controlat.83
Pentru fundamentarea sau argumentarea controlului constituţional s-au înaintat trei teorii de
84
bază:
Teoria organică care reiese din faptul că, deoarece constituţia este actul puterii legislative, atunci actele
organelor puterii de stat prevăzute de constituţie fiind ierarhic inferioare puterii legislative nu trebuie să
contrazică actul acestei puteri;
Teoria instituţională reiese din faptul că, constituţia instituie „reguli de joc‖ pentru organele puterii de stat,
nici unul din ele neputând atenta la competenţa celuilalt (în cazul statelor federative este important
respectarea sferelor competenţei centrale şi cea a subiectelor federaţiei);
Teoria natural-juridică sau teoria contractului social consideră că constituţia instituie reguli pentru
guvernanţi şi guvernanţi fiind în primul rând ca garanţii a drepturilor omului şi cetăţeanului, iar controlul
constituţionalităţii este chemat să supravegheze respectarea lor.
Controlul constituţionalităţii legilor este sancţiunea juridică, garanţie a respectării constituţiei,
adică a supremaţiei ei, prin declararea fără efect a legilor sau dispoziţiilor de legi prin care s-a încălcat
constituţia.
Prin esenţa sa, controlul de constituţionalitate reprezintă şi unul din mijloacele privilegiate de
apărare a societăţii civile împotriva dominaţiei nepotenţiale a executivului şi legislativului, în pofida
regulilor existente.85
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Controlul constituţionalităţii legii este acea activitate organizată de verificare a conformităţii legii cu
constituţia, iar, ca instituţie a dreptului constituţional, cuprinde regulile privitoare la autorităţile competente
de a face această verificare, procedura de urmat şi măsurile ce pot fi urmate după realizarea acestei
proceduri.

5.

Evoluţia instituţiei controlului constituţionalităţii legilor

Controlul de constituţionalitate a apărut în Europa şi anume în Anglia la finele sec. XVI şi
începutul sec. XVII. În 1607 Sir Edward Coke în calitate de preşedinte al Curţii de Apel Civile se
pronunţă într-o cauză simplă.86
Este pentru prima dată când un tribunal aşează deasupra unei legi, votate de Parlament, Common
Law-ul, adică suma tuturor principiilor, reglementărilor şi jurisprudenţelor pe care dreptul britanic le aplica
de secole. Din cauza luptelor ce au urmat între Parlament şi Coroană, teoriile lui Coke nu au fost aplicate
imediat
În SUA, Alexander Hamilton hotărăşte după o lună de la adoptarea Constitutiei să înceapă o
campanie de explicare a acesteia. El publică lucrarea „The Federalist" în 2 volume, ea rămânând ca opera
de referinţă a dreptului constituţional american şi astăzi.
0 mare importanţă are studiul nr. 78 a lui A. Hamilton. El analizează problema controlului
Judecătoresc de constituţionalitate, referindu-se la îndatorirea instanţei judiciare de a declara nule toate
legile contrare conţinutului manifest al Constituţiei Hamilton precizează: „ 0 Constituţie este şi trebuie să
fie considerată de judecători drept o lege fundamentală". Nici un act legislativ contrar Constituţiei nu poate
fi valid.
Ulterior John Marshall a justificat dreptul instanţelor de a controla constituţionalitatea legilor prin
însăşi natura activităţii judiciare iniţiat în urma procesului Marbury vs, Madison, din anul 1804. El recurge
la expunerea conflictului dintre legea ordinară şi Constituţie, susţinând: „Dacă două legi sunt în conflict,
instanţa ar trebui să decidă asupra cauzei respective, fie conform legii, neglijând Constituţia, fie conform
Constituţiei, neglijând legea.
Doctrina germană a fost prima în Europa care a receptat noutatea controlului judecătoresc de
constituţionalitate. În 1824 apare lucrarea lui Von Mohl „Dreptul federal al SUA". Von Mohl pledează
pentru instituirea unui „tribunal suprem central". El este primul care subliniază necesitatea asigurării unui
rol preeminent Constituţiei în ansamblul reglementărilor legislative, ceea ce este o noutate în Europa.
Precursorul actualelor instanţe de control constituţional este savantul german Georg Jellinek, care
în lucrarea sa consacră ideea statului de drept potrivit căruia nu numai indivizii trebuie să se supună
regulilor juridice ci şi organele statului, activitatea acestuia fiind condiţionată de drept. Ideea statului de
drept îşi găseşte concretizarea în Constituţie care din acest motiv trebuie garantată şi apărată împotriva
injustiţiei parlamentare, iar organul specializat destinat a apăra Legea Fundamentală nu poate fi decât o
Curte Constituţională de felul Tribunalului Imperial.
România este printre primele state din Europa care a consacrat dreptul judecătorului de a da
prioritate normei constituţionale în conflictul dintre aceasta şi o lege ordinară (1912).
Dezvoltarea controlului de constituţionalitate printr-un organ unic investit cu autoritatea necesară
(Curte, Tribunal, Consiliu) s-a produs ulterior cu rapiditate.
S-au înfiinţat asemenea instanţe mai întîi prin constituţiile Italiei (1947) şi Germaniei federale
(1949), apoi Franţa(1958) şi Turcia(1961). A urmat Iugoslavia în 1963. Mai apoi a urmat valul anilor '80Portugalia, Belgia, Polonia, Ungaria, Columbia, unele state din Asia şi Africa. Apoi toate ţările foste
socialiste şi aproape toate ex - sovietice (Rusia, Ucraina, RM).
Mai există însă ţări care au păstrat prin tradiţie vechiul control judecătoresc de origine americană Norvegia, Suedia, Canada, Australia, Japonia, unele state afro-asiatice şi sud-americane. În unele ţări nu
există forme Jurisdicţionale de control al constituţionalităţii legilor - Marea Britanie, Luxemburg, Noua
Zelandă, Finlanda, Israel, iar Constituţia actuală a Olandei interzice în mod expres judecătorilor să se
pronunţe asupra constituţionalităţii legilor, neexistând nici Tribunal Constituţional.

6. Modelele de justiţie constituţională
În spaţiul ştiinţei dreptului constituţional sânt cunoscute în linii mari următoarele modele de jurisdicţie
constituţională, reieşind din punctul de vedere organizaţional:
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Modelul de amendament judiciar american este bazat pe doctrina dl. John Marshall, realizat de Curtea
Supremă a Statelor Unite. Problemele de ordin constituţional sânt abordate de instanţele judecătoreşti
obişnuite (controlul descentralizat, difuz sau dispersat).
Modelul Nou (Britanic) al Comunităţii Britanice de Naţiuni nu poate fi atribuit nici la modelul
American, nici celui European. Modelul dat se caracterizează printr-un amendament constituţional
concentrat sub jurisdicţia Curţii Supreme, formată din judecători ordinari fără de o nominalizare politică.
De regulă, acesta prevede amendamentul preventiv (a priori - anterior) şi funcţia consultativă a Curţii
Supreme, deşi şi revizuirea posterioară este de asemenea posibilă; deciziile, în cazul dat, capătă un efect
erga omnes (ce se răsfrânge asupra tuturora).
Modelul Austriac, mai numit şi cel European este bazat pe Modelul Kelsen din 1920 care prevede
conexiunea dintre principiul supremaţiei Constituţiei şi cel al supremaţiei Parlamentului. Subiectele de
ordin constituţional sunt soluţionate de către Curţile Constituţionale specializate având şi judecători de
calificaţie specială în domeniu. De regulă, acest model este un amendament abstract, deşi cel concret de
asemenea poate fi admis, în afară de amendamentul "a posteriori" (posterior), poate fi prevăzut şi cel "a
priori" (anterior). Deciziile au de asemenea un caracter "erga omnes" (ce se răsfrâng asupra tuturor), cu
referire la autoritatea absolută a instanţei prin care ele au fost adoptate.
La modelul European se referă şi Curtea Constituţională a Republicii Moldova.

7. Formele de control ale constituţionalităţii legilor
Doctrina dreptului constituţional cunoaşte mai multe forme ale controlului constituţionalităţii legii.
a) În dependenţă de timpul în care se efectuează controlului constituţionalităţii legilor:
Controlul anterior adoptării legilor (prealabil, preventiv) se exercită în faza de proiect al legii.
Controlul posterior adoptării legilor se exercită asupra legilor deja adoptate sau asupra actelor cu forţă
juridică egală legii.
2. În dependenţă de formă controlul constituţionalităţii legilor este:
Controlul abstract presupune verificarea unui act normativ în afara cazului concret.
Controlul concret are loc numai în urma unui proces judiciar unde trebuie să se aplice un act normativ a
cărui constituţionalitate este suspectă.
3. În dependenţă de modul înscrierii în Constituţie controlul constituţionalităţii legilor se împarte în:
Controlul explicit este prevăzut de însăşi Constituţia.
Controlul implicit nu-i prevăzut de constituţie dar el reiese din principiul legalităţii.
4. În dependenţă de spaţiul de realizare a controlului constituţionalităţii legilor:
Controlul intern se realizează de organul care a emis actul normativ.
Controlul extern se realizează de o altă autoritate statală.
5. În dependenţă de conţinut controlul constituţionalităţii legilor:
Controlul formal atrage atenţia asupra condiţiilor şi cerinţelor ce ţin de elaborarea şi adoptarea unui act
normativ.
Control material verifică conformitatea conţinutului actului cu prevederile constituţionale.
6.
După volum:
Controlul general se referă la toate relaţiile sociale reglementate de constituţie.
Controlul particular se referă la anumite relaţii concrete (ex.: drepturile fundamentale ale omului)87.

8.

Organele competente de a controla constituţionalitatea legilor

Pentru a se verifica conformitatea unei legi cu dispoziţiile constituţionale, au fost propuse, următoarele feluri de
control:
1) Controlul prin opinia publică ;
2) Controlul prin referendum;
3) Controlul politic;
4) Controlul jurisdicţional;
5) Controlul printr-un organ unic, special şi specializat88.
Controlul prin opinia publică este un control elementar ce reflectă reacţia opiniei publice în situaţia violării
normelor constituţionale de către autorităţile statale în timpul adoptării unei norme juridice.
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Controlul prin referendum în opinia unor autori este cel mai democratic, însă sunt şi unele minusuri, şi anume:
referendumul este greu de organizat atunci când situaţiile de neconstituţionalitate sunt dese; el tărăgănează
rezolvarea conflictului.
Controlul politic prin cate se asigură conformitatea actelor normative cu dispoziţiile constituţionale
diferă de la o ţară la alta. Acest tip de control este controversat întrucât organismul investit cu prerogativele
de control al constituţionalităţii legilor votate de Parlament apare ca o autoritate care ar exercita o a patra
putere în stat, putând să infirme voinţa parlamentarilor, ei înşişi exponenţi ai voinţei suverane a :poporului.
In realitate, controlul politic al constituţionalităţii nu implementează cu nimic asupra prerogativelor
Parlamentului şi se exercitata în baza Constituţiei. Un asemenea tip de control a fost instituit în Principatele
Româneşti prin Convenţia de la Paris din 1858.
Controlul politic este prin esenţa sa ineficient. Dacă s-ar recunoaşte forului reprezentativ sau unei Camere
legislative dreptul de a examina constituţionalitatea unei legi pe care a adoptat-o, am fi în faţa unui autocontrol, care nu prezintă în realitate o garanţie pentru supremaţia Constituţiei. Caracterul politic al
controlului rezultă în primul rând din conţinutul politic al Legii fundamentale. Controlul politic are ca scop
conservarea structurilor şi mecanismelor de exercitare a puterii politice.
Controlul printr-un organ jurisdicţional. Acest fel de control este mai eficient ca controlul politic.
Acest control se exercită de către întregul sistem de organe judecătoreşti sau de către Organul ierarhic
judecătoresc( de Ex. Curte Supremă de Justiţie).
Controlul printr-un organ unic, special şi specializat. Denumirea, componenţa numerică, modul de
desemnare, ca şi prerogativele concrete de control exercitat de un astfel de organism diferă de la un stat la altul.
In prezent, au introdus acest tip de control Austria, Franţa, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Ungaria,
Rusia, România ş. a.
Acest tip de control, menit sa asigure supremaţia Constituţiei mai este denumit "modelul european" de
jurisdicţie europeană. Originea acestuia se află în Constituţia Austriei din 01 octombrie 1920 care a preluat
de fapt, sistemul contenciosului constituţional instituit la 25 ianuarie 1919 prin crearea înaltei Curţi
Constituţionale a Republicii Austria de către Adunarea Naţională a acestea. Ulterior acest organism a căpătat
atribuţia de a judeca recursurile introduse de către guvernul central (din considerentele ca Austria a fost un
guvern federal), contra legilor provinciale, considerate neconstituţionale.89
Constituţia Republicii Moldova a preluat din practica constituţională modernă sistemul controlului politico jurisdicţional al conformităţii legilor cu Constituţia, prin exercitarea obligatorie a controlului de către Curtea
Constituţională, abilitată cu dreptul de control asupra constituţionalităţii legilor şi a proceselor legate de
legalitatea exercitat de către cele trei puteri în cadrul statului.
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Capitolul 7. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova
1. De la 1831 până la primul război mondial
a)Regulamentele organice
Regulamentul organic a fost votat de Adunarea Obştească şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1832.
Astfel în Moldova a apărut idei moderne privitoare la organizarea de stat. Acest act consacra domnia
electivă. Puterea legislativă a domnitorului era îngrădită de legiferarea împreună cu adunarea Obştească a
căror legi erau supuse obligatoriu promulgării de către domn. Domnitorul numea în dregătorii, având
putere executivă, de asemenea păstra calitatea de judecător suprem, fruntea Divanului domnesc, ca instanţă
de apel. I-a fost retras dreptul de a se amesteca în justiţie. Regulamentul a indicat expres independenţa
tribunalelor. I-au fost limitate atribuţiile financiare.
A fost format Sfatul Administrativ şi Adunarea Obştească extraordinară care avea ca atribuţii
alegerea domnului.
Cadrul juridic creat de acest act era puţin favorabil dezvoltării constituţionale. Prin compoziţia lui,
obişnuitele adunări obşteşti nu constituiau o arenă în care să se înfrunte clase cu interese fundamentale
opuse sau partizani şi adversari ai aplicării regulilor regimului parlamentar.90 Separaţia puterilor era abia
schiţată. Obişnuitele adunări obşteşti nu participau la înfăptuirea activităţii legislative prin hotărâri luate de
ele.
b) Proclamaţia de la Islaz
Inspirată din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, Proclamaţia din 1848 de la Islaz
prevedea că domnul urma nu numai să fie ales de Adunarea Generală reprezentativă a tuturor stărilor, ci să
fie responsabil în faţa acesteia. Astfel sistemul politic preconizat se apropria mai mult de guvernământul de
adunare, decât de regimul parlamentar.91
După înfrângerea din 1848 a revoluţiei din Moldova şi Muntenia, prevederile de drept
constituţional ale regulamentelor organice au fost modificate prin Constituţia de la Balta – Liman, încheiată
cu Rusia şi Turcia la 1 mai 1849, Adunările obşteşti fiind înlocuite cu divanuri formate din boieri numiţi de
domn.
c) Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris şi Constituţia României din 1866
După unirea Moldovei şi Valahiei într-un stat unic – România, o importanţă constituţională a avut
statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris, iar mai apoi, Constituţia din 1866.92
În baza statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris, domnitorul a adoptat o serie de legi în scopul de a
realiza importante reforme în ţară. La 30 iunie 1866, după modelul constituţiei belgiene, este votată de
Parlament Constituţia României, sancţionată de domnitor la 1 iulie 1866. Prin esenţa sa constituţia este
modernă şi democratică.
Constituţia din 1866 cuprinde 8 titluri cu 133 de articole. Ea cuprinde următoarele titluri: „Despre
teritoriul României‖, „Despre finanţe‖, „Despre puterea armată‖, „Dispoziţii generale‖, „Despre revizuirea
constituţiei‖, „Dispoziţii tranzitorii şi suplimentare‖ etc.
Constituţia consacră în chiar primul articol că: „Principatele Unite Române constituie un singur
stat indivizibil, sub denumirea de România‖93.
Constituţia consfinţea principii constituţionale progresiste moderne şi de asemenea monarhia
constituţională pe baza separaţiei puterilor. Puterea legislativă se exercita colectiv de Domn şi de
Reprezentanţa naţională, care se împarte în două adunări: cea a deputaţilor şi senatul. Puterea executivă era
exercitată de domn cu sprijinul miniştrilor. Puterea judecătorească era exercitată de curţi şi tribunale, adică
de organe speciale judecătoreşti, constituite în baza legii. Pentru a asigura colaborarea celor trei puteri se
prevedea dreptul deputaţilor de a adresa interpelări miniştrilor, puterea monarhului de a sancţiona legile, iar
justiţiei de a controla legalitatea actelor administrative.
Alt principiu modern al dreptului constituţional consfinţit de constituţie, este declararea şi
garantarea drepturilor şi libertăţilor românilor. Constituţia prevedea că aceste drepturi puteau fi exercitate
numai de cetăţenii români. Cetăţenia putea fi acordată numai creştinilor de rit creştin.94
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Constituţia a consfinţit lipsa în stat a deosebirii de clasă, indicând că toţi cetăţenii sunt egali în
faţa legii. Se declara inviolabilitatea domiciliului şi libertatea conştiinţei. Declarând proprietatea sacră şi
inviolabilă. Constituţia stabilea că nici o lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării averii.
Alt principiu al Constituţiei din 1866 era principiul supremaţiei constituţiei, care însemna că toate
legile trebuie să corespundă constituţiei şi că aceasta nu poate fi suspendată nici parţial şi nici total.95
Constituţia din anul 1866 a suferit o serie de modificări. Pentru perioada istorică adoptării ei,
Constituţia din 1866 a fost una din cele mai liberale din Europa şi a constituit un puternic instrument juridic
pe calea modernizării ţării în spiritul revendicărilor democratice.96

2. Perioada interbelică
a) Constituţia României din anul 1923
La sfârşitul lunii martie 1923 noua constituţie a fost votată, promulgată şi publicată la 29 martie.
Constituţia cuprindea 8 titluri şi 138 de articole. Aproximativ 60 % din textul Constituţiei din 1866 a fost
preluat de noua constituţie.
Constituţia se referea la: declaraţia de drepturi şi libertăţi, garantarea lor de către stat, organizarea puterilor în
stat, modalitatea de revizuire a constituţiei etc.
Constituţia din 1923 a garantat drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ca libertatea constituţiei, a presei, a
întrunirilor, dreptul la asociere, egalitatea tuturor în faţa legii, libertatea individuală, inviolabilitatea
personală şi a domiciliului, secretul corespondenţei, dreptul la învăţământ, dreptul de a alege şi de a fi ales,
dreptul la petiţionare, dreptul de a-i reclama în justiţie pe funcţionarii publici. Constituţia garanta
proprietatea de orice natură, proclama dreptul la vot universal, egal direct şi cu scrutin secret. Consfinţea ca
formă de guvernământ monarhia constituţională cu regim democratic parlamentar.
În constituţie se consacra separaţia puterilor de stat, care se exercita prin realizarea atribuţiilor legislative,
executive şi judecătoreşti de organe speciale. Separarea puterilor nu era ridicată. Puterea legislativă era
exercitată colectiv de rege şi reprezentanţa naţională bicamerală. Puterea executivă aparţinea regelui şi
miniştrilor. Puterea judecătorească era exercitată de instanţele judecătoreşti. Curtea de Casaţie avea dreptul
controlului constituţionalităţii actelor legislative, declarând inaplicabile pe cele ce contraveneau
constituţiei.‖ În constituţie cele trei puteri erau independente una de alta şi se limitau reciproc.
Independenţa legislativului era garantată prin imunitatea parlamentară. Independenţa executivului se
asigura prin recunoaşterea puterii constituţionale a regelui ca ereditare. Independenţa judecătorească era
garantată prin inamovibilitate.
Constituţia din 1923 a înscris principiul supremaţiei legii şi al statului de drept, organizând controlul
constituţionalităţii legilor şi contenciosul administrativ.
Modalitatea de revizuire demonstrează că Constituţia din 1923 a fost concepută ca o constituţie rigidă,
revizuirea putea fi înfăptuită printr-o procedură specială. Asupra iniţiativei de revizuire a constituţiei
trebuiau să se pronunţe toate trei ramuri ale puterii legislative.
b) Constituţia din 1938
În 1938, regele Carol al II-lea a emis o nouă constituţie ne ţinând seama de procedura de modificare, care a
fost întărită pe cale plebiscitară. Ea a marcat trecerea de la sistemul parlamentar la sistemul autoritar cu
supremaţia executivului. Deşi parlamentul continua să acţioneze, rolul puterii executive s-a intensificat, ca
adus la înlăturarea principiului separaţiei puterilor în stat şi concentrarea puterii politice în mâinile
regelui.97
Potrivit acestei constituţii, regele era nu numai titularul puterii executive, ci şi al celei legiuitoare. 98
Reprezentanţa naţională, alcătuită din Camera Deputaţilor şi Senat, era un simplu instrument cu ajutorul
căruia el urma să-şi exercite această putere.
Constituţia din 1938 a fost suspendată la 5 septembrie 1940. La 31 august 1944, Prin Decret regal, era
restabilită acţiunea constituţiei din 1923 şi se sublinia că se restabilesc drepturile românilor recunoscute de
constituţia din 1866 şi 1923, astfel subliniindu-se o veche tradiţie constituţională, punându-se capăt
regimului dictatorial.

3. Constituţiile socialiste
a) Constituţia R.A.S.S.M. din 1925
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La 10 mai 1925 Congresul al IX-lea al Sovietelor din întreaga Ucraină a întărit Constituţia R.A.S.S.M. şi a
introdus modificări respective în Constituţia R.A.S.S.M. Congresul I al Sovietelor din Moldova a adoptat
Constituţia R.A.S.A.M. la 23 aprilie 1925.
Constituţia cuprindea 48 de puncte expuse în şapte capitole şi anume: prevederile generale, organele
supreme ale puterii de stat, Sovietul Comisarilor Norodnici, organele puterii locale, bugetul R.A.S.S.M.,
stema şi steagul. Constituţia din 1925 nu se referea la drepturi şi libertăţi, ceea ce nu este compatibil cu
denumirea de constituţie modernă.
Conform acestei constituţii sistemul judiciar era compus din judecătoriile norodnici organizate în teritoriu,
Judecătoria Principală, ce activa în baza regulamentului său şi Judecătoria Supremă a U.R.S.S., ca instanţa
superioară care exercită un control în general, inclusiv şi administrativ.
Ea a consfinţit prin lege dictatura prolitariatului, bazată pe alianţa clasei muncitoare şi ţărănimii,
determinând rolul conducător al Partidului Comunist. Constituţia R.A.S.S.M. din 1925 a instaurat baza de
organizare a puterii muncitorilor şi ţăranilor într-un sistem unic de organizare reprezentativă – sovietele de
deputaţi ai ţăranilor şi ai Armatei Roşii.
b) Constituţia R.A.S.S.M. din 1938
În baza renovării constituţionale a U.R.S.S. (1936), la 6 ianuarie 1938 a fost adoptată noua constituţie a
R.A.S.S.M., care avea 11 capitole şi 114 articole cu patru capitole mai mult decât cea din 1925. Capitolele
noi se refereau la orânduirea socială, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, sistemul electoral, procedura de
modificare a constituţiei.
Articolele care tratau aşa noţiuni ca baza economică şi politică aveau mai mult un caracter ideologic şi nu
juridic. Se declara că baza politică o constituie sovietele de deputaţi ai oamenilor muncii, iar baza
economică – sistemul socialist de gospodărie şi proprietate socialistă. Ca proprietatea socialistă era
considerată proprietatea de stat şi proprietatea cooperatist – colhoznică.
În organizarea puterii de stat n-a realizat principiul separaţiei puterilor, ci pe cel al unicităţii puterilor.
Organele erau împărţite în categorii, între care se stabileau relaţii de subordonare, din treaptă în treaptă,
până la organul suprem – Sovietul Suprem. Sovietul Suprem nu era unicul organ legislativ,de oarece actele
referitor la modificarea constituţiei, la împărţirea administrativ – teritorială, trebuieau confirmate din partea
organelor ucrainene.99
Organele locale ale puterii de stat erau Sovietelor raionale, orăşeneşti şi săteşti. Constituţia a introdus
dreptul la vot universal, direct egal şi cu scrutin secret.
Se declarau drepturile la muncă, învăţătură, odihnă, la asistenţă socială, libertatea cuvântului, a presei, a
întrunirilor, mitingurilor şi demonstraţiilor. Libertatea asocierii era declarată cu specificarea că cei mai
conştienţi se unesc în Partidul Comunist. Llibertatea asocierii era limitată la un singur partid politic.
Proclamând cetăţenilor drepturi, Constituţia concomitent le-a înaintat şi anumite îndatoriri: executarea
legilor, respectarea disciplinei de muncă, atitudinea onestă faşă de datoria obştească, stima faţă de regulile
de convieţuire socială, păstrarea şi consolidarea proprietăţii socialiste.
c) Constituţia R.S.S.M. din 1941
Următoarea etapă în evoluţia constituţionalismului în Moldova se referă la formarea Republicii Sovietice
Socialiste Moldoveneşti şi adoptarea Constituţiei R.S.S.M. din 1941. Trăsăturile de bază şi principiile
acestei constituţii se caracterizează prin continuitatea prevederilor Constituţiei U.R.S.S. din 1936,
Constituţiei R.S.S.U. din 1937, cât şi ale Constituţiei R.A.S.S.M. din 1925 şi 1938.
În urma evenimentelor din 1940 a fost constituită R.S.S.M.. Statul postu a fost creat şi integrat în U.R.S.S.
La 10 februarie 1941, Sesiunea I a Sovietului Suprem al R.S.S.M. a adoptat Constituţia R.S.S.M.
Constituţia cuprindea 11 capitole şi 125 de articole. După structura şi numirea capitolelor ea nu se
deosebea de constituţiile celorlalte republici sovietice.
În capitolul I, R.S.S.M. se declară ca stat al muncitorilor şi ţăranilor. Baza politică o constituie sovietele de
deputaţi ai oamenilor muncii, apărută în rezultatul răsturnării puterii moşiereşti şi capitaliştilor şi instaurării
dictaturii proletariatului.
Printre obiectele proprietăţii de stat se indica fabricile şi uzinele mari, casele mari, deoarece cele mici
puteau rămâne în proprietate privată şi aceasta era încă o particularitate a Constituţiei R.S.S.M. din 1941.
O altă particularitate a constituţiei R.S.S.M din 1941 era faptul, că printre obiectele ce se puteau afla în
proprietate personală se enumera şi inventarul agricol.
În capitolul II, R.S.S.M. se declară stat cu drepturi suverane, care poate să-şi exercite independent puterea
de stat. Conform Constituţiei teritoriul R.S.S.M. nu poate fi schimbat fără consimţământul ei.100
99

Elena Aramă, op. cit., p. 166;
Alexandru Arseni, op. cit., p. 220;

100

37

Ca organe supreme ale puterii de stat, constituţia menţiona Sovietul Suprem şi Prezidiul Sovietului
Suprem, ambele aveau putere legislativă şi, parţial, executivă. Sovietul Comisarilor Norodnici – Guvernul
R.S.S.M., era caracterizat ca organ suprem şi de dispoziţie al puterii de stat format de Sovietul Suprem al
R.S.S.M. şi în fruntea căruia se află preşedintele lui.
Ca organe locale, Constituţia arată Sovietele locale, organele alese în baza dreptului electoral universal,
egal, direct cu scrutin secret.
Justiţia se înfăptuia de judecătoria Supremă a R.S.S.M., cele raioanele, populare şi de judecătoriile speciale
ale U.R.S.S.
Se declară dreptul la muncă, odihnă, asigurare materială la bătrâneţe şi la învăţătură. Se declară dreptul la
asociere în organizaţii obşteşti şi enumera aceste organizaţii, apoi adaugă că cei mai activi şi conştienţi se
pot uni în Partidul Comunist al bolşevicilor. Se fixau şi îndatoririle de a ocroti proprietatea socialistă,
obligaţia militară.
Modificarea constituţiei putea fi făcută doar de Sovietul Suprem al R.S.S.M. cu două treimi din voturi.
Constituţia din 1941 permitea temporar existenţa proprietăţii private mici. Această Constituţie renunţă la
principiile universale: pluralismul politic, separaţia puterilor, supremaţia legii şi a statului de drept.101
d) Constituţia R.S.S.M. din 1978
La 15 aprilie 1978, Sovietul Suprem al R.S.S.M. a votat în unanimitate Constituţia din 1978. Structura
acestei Constituţii era următoarea: preambulul, 10 secţiuni, care conţin 19 capitole şi 172 articole.
În capitolul I se declară că „toată puterea în R.S.S.M. aparţine poporului‖, care o exercită prin Sovietele de
deputaţi ai norodului. În art. 10 se menţiona că „baza sistemului economic al R.S.S.M. o constituie
proprietatea socialistă‖ sub formă de proprietate de stat, cooperatist – colhoznică şi a altor organizaţii
obşteşti, ne menţionând că această proprietate a provenit din lichidarea proprietăţii private. În art. 13
Constituţia aminteşte şi proprietatea personală, care se extindea asupra obiectelor de întrebuinţare curentă,
casă de locuit şi economiile provenite din muncă.
Păstrând sistemul sovietelor, Constituţia a păstrat şi principiul unicităţii şi supremaţiei sovietelor, negând
ca şi mai înainte principiul separaţiei puterilor.
Instanţele judecătoreşti erau formate în baza principiului egalităţii judecătorilor şi asesorilor norodnici şi la
arbitrajul de stat, care putea soluţiona litigiile de natură economică dintre întreprinderi, instituţii şi
organizaţii. Procuraturii era investită cu atribuţia de supraveghere supremă asupra executării stricte şi
uniforme a legilor.
Se prevedea cetăţenia dublă: fiecare cetăţean al R.S.S.M. este cetăţean al U.R.S.S.. Se declară în faţa legii a
tuturor cetăţenilor R.S.S.M., egalitatea în drepturi indiferent de rasă, naţionalitate, sex, studii, religie,
limbă etc.
Constituţia din 1978 lărgea drepturile cetăţenilor, adăugând la drepturile fixate în constituţia precedentă –
la muncă, învăţătură, odihnă, asigurare socială – şi altele noi ca: dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la
locuinţă, dreptul de a se folosi de realizările culturii, dreptul de a participa la conducerea treburilor de stat
şi obşteşti, dreptul de a depune plângeri împotriva acţiunilor persoanelor oficiale, organele de stat şi
obşteşti.

4. Etapa actuală. Constituţia Republicii Moldova din 1994
La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o nouă Constituţie a Republicii Moldova, care
în termen de trei zile a fost promulgată de preşedintele republicii Moldova şi a intrat în vigoare la 27 august
1994. Din această zi Constituţia Republicii Moldova din 15 aprilie 1978 cu toate completările şi
modificările ei a fost considerată ca fiind abrogată
Conţinutul normativ al constituţiei adoptate este structurat, din punct de vedere juridic, în 151 de articole
grupate în şapte titluri, unele având capitole şi secţiuni.
Primul titlu, denumit „Principii generale‖, cuprinde normele referitoare la structura unitară a statului, la
forma republicană de guvernământ. Republica e caracterizată ca un stat suveran şi independent, unitar şi
indivizibil, democratic, de drept în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a
personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.
Titlul II este structurat în trei capitole. În capitolul I, purtând denumirea „Dispoziţii generale‖, sunt stabilite
principiile constituţionale ce ţin de problemele generale ale drepturilor şi libertăţilor. În capitolul II,
„Drepturile şi libertăţile fundamentale‖. În capitolul III sunt stabilite îndatoririle fundamentale şi anume:
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îndatorirea de fidelitate faţă de ţară, îndatorirea de apărare a patriei, îndatorirea de a respecta constituţia şi
legile, îndatorirea de a satisface serviciul militar.
Titlul III, denumit „Autoritate publică‖, este structurat în capitole, iar unele capitole au şi secţiuni. Titlul e
construit în strictă conformitate cu principiul separaţiei puterilor în stat în puterea legislativă, executivă şi
judecătorească. Constituţia admite acest principiu, stabilind totodată necesitatea colaborării lor. Puterile
colaborează între ele pentru a asigura buna funcţionare a statului.
Mai întâi sunt prevederi referitoare la Parlament. El este ales prin vot universal, egal, direct şi liber
exprimat, pentru un mandat de patru ani.102
În capitolul următor al titlului sunt cuprinse reglementări privind Preşedintele Republicii Moldova, care
este ales de Parlament prin vot secret, în conformitate cu modificările constituţiei din 2000.
Problemele Guvernului, ca exponent al puterii executive, sunt reglementate în Capitolul VI, care conţine
norme referitoare la componenţa, învestitura, incompatibilitatea şi actele acestuia. Un capitol aparte este
consacrat raporturilor Parlamentului cu Guvernul, reglementând obligaţia informării Parlamentului, dreptul
deputaţilor de a pune întrebări şi de a adresa interpelări, responsabilitatea Guvernului în faţa Parlamentului.
Totodată, „membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului.‖103
Capitolul VIII, „Administraţia publică‖, reglementează administraţia publică centrală de specialitate şi
administraţia locală. Organele centrale de specialitate ale puterii executive a statului sunt ministerele, care
traduc în viaţă, pe baza legii, politica Guvernului, hotărârile şi ordonanţele lui. În scopul conducerii,
coordonării şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei, precum şi în domenii care nu intră
nemijlocit în atribuţiile ministerelor, se înfiinţează departamente, servicii de stat şi inspectorate.
Constituţia subliniază, în primul rând, principiile de bază ale administraţiei publice locale: principiul
autonomiei locale şi principiul descentralizării. Aceste principii se pot regăsi atât în activitatea fiecărei
activităţi locale, cât şi în raporturile dintre ele.
Capitolul IX al titlului III este consacrat autorităţii judecătoreşti, sub această denumire fiind reglementate
instanţele judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii.
Un titlu distinct, IV, denumit, „Economia şi finanţele publice‖, cuprinde norme referitoare la economie,
proprietate, sistemul financiar, bugetul public naţional, impozitele şi taxele statului.
Titlul V, „Curte Constituţională‖, reglementează controlul constituţionalităţii legilor. Fiind un organ
politico – jurisdicţional, special şi specializat, ea va asigura pe calea controlului de constituţionalitate
supremaţia Constituţiei în sistemul juridic normal.
Curtea Constituţională este formată din 6 judecători numiţi pe un mandat de 6 ani. 104 În sistemul
constituţional al Republicii Moldova, Curţii Constituţionale îi revin atribuţii importante, punctul său de
vedere putând avea uneori un rol decisiv în soluţionarea unor probleme politice.
Titlul VI stipulează modul de revizuire a Constituţiei.
La 5 iulie 2000, Parlamentul a adoptat Legea nr. l 115-XIV cu privire la modificarea şi completarea
Constituţiei RM. Modificările Constituţiei au limitat competenţa şi rolul Preşedintelui RM în favoarea
Guvernului şi a Parlamentului. Astfel prin aceste modificări statul RM s-a transformat dintr-un stat cu
model semiprezidenţial de guvernare într-un stat cu model parlamentar de guvernare. În special
Parlamentului i s-a atribuit competenţa de a alege Preşedintele Republicii cu votul a 3/5 din numărul
deputaţilor aleşi şi a-l demite cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleşi.
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Capitolul 8. Puterea de stat
1. Noţiunea de putere
Putere (lat. potestas – putere, abilitate) – abilitate sau drept de a face ceva, capacitate de a impune propria
voinţă sau de a exercita autoritatea asupra altora. Puterea poate fi de diferite tipuri: politică, legislativă,
judecătorească, spirituală etc.105
Puterea desemnează ansamblul sau sistemul relaţiilor de putere constituite într-o societate istoriceşte
determinată, exprimând autoritatea pe care un individ sau un grup de indivizi o are asupra altora pentru
realizarea unui scop comun, asumat de membrii colectivităţii sau impus acestora de către cei care exercită
puterea.
Puterea este un fenomen relaţional, ea preexistă formelor ei de manifestare, este o energie socială. Scopul
puterii poate fi deliberat (asumat de către cei asupra cărora se exercită puterea) sau impus (presiune exterioară).
Raporturile existente între subiectul şi obiectul puterii explică de mijloacele la care recurge puterea pentru a se
înfăptui.
Puterea este un fenomen esenţialmente social. Ea nu poate fi concepută în afara societăţii, ea nu se poate
manifesta decât prin intermediul reloaţiilor sociale.
Puterea este o condiţie a ordinii sociale, iar libertatea şi binele sânt posibile doar într-o asemenea ordine.

2. Constantele puterii de stat
Caracterul de putere: puterea este o forţă efectivă de a exprima şi realiza voinţa ca voinţa obligatorie pentru
întreaga societate.
Puterea de stat este o putere de constrângere. În realizarea voinţei lor, guvernanţii apelează la un întreg
sistem mijloace, chiar şi la constrângerea de stat împotriva celor care nu li se supun. Acest element deosebeşte
puterea de stat de orice altă putere socială existentă.
Caracterul social al puterii statale. Puterea organizată a apărut ca puterea unor forţe sociale (grupuri, clase) şi
a fost folosită la consacrarea şi protejarea intereselor acestora.
Caracterul organizat al puterii statale. Puterea de stat este şi există numai ca o putere organizată sub forma
unui aparat, mecanism, autorităţi.
Suveranitatea puterii de stat reprezintă supremaţia şi independenţa puterii în exprimarea şi realizarea voinţei
guvernanţilor ca voinţă de stat.106
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Capitolul 9. Separarea puterilor în stat
1.

Noţiunea

2.

Teoria separaţiei puterilor în stat

Separarea puterilor – principiul major al democraţiei moderne, conform căruia puterea este distribuită
între cele trei ramuri ale guvernării – puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească.
Fiecare putere este localizată într-o instituţie separată, iar cei ce o aplică sânt selectaţi prin diferite
proceduri, au diferite termene şi sânt independenţi unii faţă de alţii.
Separarea nu înseamnă însă izolare. Fiecare ramură a puterii participă la funcţionarea celeilalte printr-un
sistem de control şi echilibrare reciprocă a puterilor în stat.107
Originea şi conţinutul teoriei
Teoria separaţiei puterilor a apărut în secolul Luminilor. Ea a fost o reacţie împotriva monarhiei absolute,
considerate de drept divin. Monarhia absolută este formă de guvernământ în care regele concentrează în
mâinele sale puterea supremă, considerându-se personificarea statului de unde şi celebra formulă a regelui
Ludovic al XIV-lea: „statul sânt eu‖(„L’etat c’est moi‖).
Se consideră că teoria dată a apărut încă în timpurile antice. Aristotel, în lucrarea sa „Politica‖, vorbeşte că
în orice orânduire statală exista trei părţi. Cum stau lucrurile în fiecare dintre aceste părţi, aşa stau lucrurile
şi în întreaga orânduire statală.108 Aceste părţi sânt:
Adunarea generală care delibera afacerile publice;
Corpul magistraţilor (funcţionarilor) căruia îi aparţinea comandamentul;
Corpul judiciar ce avea ca misiune înfăptuirea justiţiei.
Aristotel descrie diverse forme de activitate ale organelor statului, dar nu stabileşte nici o repartiţie a
funcţiilor dintre aceste organe, el admite ca aceeaşi persoană să exercite în acelaşi timp toate trei funcţii.
Cel care a dat prima formulare doctrinei moderne a separaţiei puterilor în stat a fost filosoful englez John
Locke (1632-1704) în opera sa „Essay on Civil Government‖. El i-a atribuit teoriei date valoarea unui
principiu general de organizare a statului. În lucrarea dată, scrisă în 1688, el distinge în stat trei puteri: 1)
puterea legislativă; 2) puterea executivă; 3) puterea federativă: puterea de a face război, pace şi de a încheia
tratate.109
Între acestea, puterea supremă este cea legislativă, deoarece adoptă norme general obligatorii. Puterea
executivă are caracter limitat şi este încredinţată monarhului. Potrivit concepţiei sale, puterea legislativă şi
cea executivă trebuie să fie separate, adică să fie încredinţate unor organe separate. Puterea executivă şi
puterea federativă trebuie să fie întrunite în aceleaşi mâini. John Locke nu menţionează puterea
judecătorească ca o putere deosebită, ci o consideră dependentă de cea legislativă.
Influenţat de doctrina engleză, Charles Montesquieu (1689-1755) în cartea sa „L’esprit des lois‖ a reluat şi
adâncit problema separaţiei puterilor.
După Montesquieu, în orice stat există trei puteri distincte: puterea legislativă, executivă şi judecătorească.
Aceste trei puteri trebuie atribuite unor organe separate şi independente unele de altele .110
Teoria separaţiei puterilor în stat este baza Constituţiei Statelor Unite ale Americii de Nord din 1787 şi a
constituţiilor diferitor state care alcătuiesc această federaţie.
Articolul 16 al Declaraţiei franceze a dreptului omului şi cetăţeanului din 26 august 1789 a ridicat-o la
rangul de principiu esenţial al oricărei constituţii: „Orice societate în care garanţia drepturilor nu este
asigurată, nici separaţia puterilor determinată, nu are Constituţie‖.
Această teorie a jucat un rol important în evoluţia statelor lumii.
În forma sa cea mai simplă, principiul separaţiei puterilor în stat presupune exercitarea de către stat a trei a
trei funcţii principale:
- funcţia legislativă, prin care se înţelege elaborarea şi adoptarea normelor general obligatorii, destinate
reglementării relaţiilor sociale;
- funcţia executivă: asigură aplicarea acestor norme, cu împuternicirea statului de a recurge la forţa de
constrângere;
- funcţia jurisdicţională: cuprinde activitatea de soluţionare a litigiilor apărute în societate, în cadrul
unei proceduri publice şi contradictorii.
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Fiecare dintre aceste funcţii ale statului sânt delegate unor organe distincte şi relativ independente unul faţă
de altul:
- funcţia legislativă – parlamentul;
- funcţia executivă – şeful statului şi/sau guvernul;
- funcţia jurisdicţională – organe judiciare.111

3.

Reglementarea constituţională a principiului separaţiei puterilor în stat

În Constituţia Republicii Moldova s-a proclamat expres separaţia şi colaborarea puterilor în stat. Articolul 6
din Constituţia Republicii Moldova prevede: „În republica Moldova puterea legislativă, executivă şi
judecătorească sânt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor
Constituţiei‖. Suveranitatea naţionala aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercita în mod direct
şi prin organele sale reprezentative. Totodată prevederile Constituţiei consacră echilibrul puterilor în stat.
Cele trei puteri se regăsesc exprimate în legea supremă: legislativul în normele privitoare la Parlament;
executivul în normele privind Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern; justiţia în normele privitoare la
autoritatea judecătorească. Prevederile Constituţiei consacră raporturile dintre cele trei puteri, acordându-i
fiecărei statut aparte. Totodată ea stipulează sistemul controlului reciproc dintre puteri.
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Capitolul 10. Elementele constitutive ale statului
1.

Noţiunea de „stat”

Cuvântul „stat‖ provine de la latinescul „status”, semnificând ideea de ceva stabil, permanent. Iniţial, acest
cuvânt se folosea, pentru a desemna cetăţile, republicile de tipul celei romane, despoţii orientale şi alte
forme de organizaţii politice societăţii.
Stat – sistem organizaţional, care realizează în mod suveran conducerea unei societăţi (a unui popor stabilit
pe un anumit teritoriu), deţinând în acest scop atât monopolul creării, cât şi monopolul aplicării dreptului.
Statul este:
- o organizaţie politică a societăţii cu ajutorul căreia se realizează conducerea societăţii;
- o organizaţie care deţine monopolul creării şi aplicării dreptului;
- o organizaţie care exercită puterea pe un teritoriu determinat al unei comunităţi umane;
- o organizaţie politică a deţinătorilor puterii de stat care, în exclusivitate, poate obliga executarea
voinţei generale, aplicând, în caz de necesitate, forţa de constrângere.
Statul este definit prin referire la trei elemente componente: naţiunea (popor), teritoriul şi puterea
publică.112

2.

Naţiunea ca element constitutiv al statului

a) Naţiunea. Dimensiunea demografică şi psihologică a statului.
Noţiunea de populaţie
Populaţia constituie dimensiunea demografică, psihologică şi spirituală a statului. Este comunitatea
indivizilor care se află pe un teritoriu strict determinat al statului şi asupra căreia se exercită puterea de stat.
Un teritoriu fără populaţie nu poate constitui un stat. Din populaţia ţării fac parte cetăţenii săi, cetăţenii
străini şi apatrizii. Dintre aceste trei categorii de persoane numai cetăţenii se bucură de deplinătatea
drepturilor şi posedă deplinătatea obligaţiilor stabilite de stat. Ceea ce-i asigură populaţiei distinctibilitatea
şi permanenţa este naţiunea. În unele cazuri populaţia este identificată cu naţiunea. Naţiunea nu trebuie
confundată nici cu populaţia, nici cu statul.
Naţiunea este o comunitate umană formată istoriceşte pe un teritoriu distinct de care ea îşi leagă trecutul
istoric, prezentul şi viitorul.113 Comunitatea este caracterizată prin unitate etnică, limbă comună, cultură,
obiceiuri, tradiţii, spiritualitatea de neam, factura psihică. Naţiunea este mai restrânsă ca populaţia.
Naţiunea este produsul unui îndelungat proces istoric, având la bază comunitatea de origine etnică.
Sentimentul naţional este cel mai puternic ferment de coeziune a statului şi permanenţei lui. Elementele
naţiunii sânt: rasa, limba, religia, tradiţii istorice, interesele materiale şi culturale comune, situaţia
demografică. Datorită unor circumstanţe, aceste elemente nu pot fi întrunite întotdeauna.
Naţionalitatea reprezintă atât legătura individuală cu statul cât şi leagă în acelaşi timp indivizii între ei. Ea
reprezintă apartenenţa individului la o naţiune. La început această legătură apare în virtutea relaţiilor de
vasalitate, supuşenie faţă de monarh. În prezent această legătură abstractă poate apărea odată cu naşterea
(relaţiile de rudenie) sau pe parcursul vieţii (reintegrarea, naturalizarea etc.)114
Deseori, colectivitatea umană care stă la baza statului este întâlnită sub denumirea de popor sau naţiune. În
dreptul intern, în marea majoritate a constituţiilor, este utilizată noţiunea de popor. Astfel, în art.2 din
Constituţia Republicii Moldova se consacră că suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii
Moldova. Articolul 10 din Constituţie stabileşte că statul are drept fundament unitatea poporului Republicii
Moldova.115
Din punct de vedere al coraportului stat-naţiune, statele se pot împărţi în state naţionale şi state
multinaţionale.
Statele naţionale sânt cele în care populaţia majoritară formează o singură naţiune, denumirea căreia ele şi
o poartă. De exemplu Franţa are la bază naţiunea franceză. Majoritatea statelor europene sânt state
naţionale.
Există cazuri când una şi aceeaşi naţiune stă la baza mai multor state. De exemplu naţiunea arabă este
organizată în mai multe state arabe, naţiunea coreeană – în două state coreene.
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Statele multinaţionale sânt statele a căror populaţie este formată din mai multe naţionalităţi, vorbind limbi
diferite şi având culturi şi un trecut istoric diferit. De exemplu în Federaţia Rusă pe lângă naţiunea rusă se
încadrează tătarii, ciuvaşii, başkirii etc. În asemenea state coeziunea naţională este greu de realizat.
b)
Problema minorităţilor
O atenţie deosebită merită problema minorităţilor naţionale. Termenul „minoritate” desemnează un grup
etnic, numeric inferior restului populaţie, ai cărui membri au caracteristici etnice, religioase, lingvistice,
culturale comune. Este important ca aceste calităţi să se formeze un timp îndelungat şi ca grupului dat să-i
aparţină un teritoriu al său distinct unde aceste calităţi au apărut. Caracteristic e şi faptul că grupului dat săi revină aceleaşi atribuţii ca şi naţiunii. Deosebirea dintre ei constă în aceea că grupul dat, în virtutea unor
împrejurări cum ar fi colonizarea teritorială, prigonirea, strămutarea forţată etc. s-au pomenit a fi minoritate
pe propriul lor teritoriu. Astfel ca minorităţi naţionale pot fi priviţi românii din Ucraina, maghiarii din
România116.
Sentimentul naţional presupune ocrotirea minorităţilor, înlăturarea oricăror discriminări, afirmarea şi
garantarea egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor, coeziunea şi solidaritatea celor ce alcătuiesc poporul
Republicii Moldova. Iată de ce art.10 al Constituţiei Republicii Moldova prevede că „Statul are ca
fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a
tuturor cetăţenilor săi (art. 16), fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
apartenenţă politică, avere sau origine socială‖. Persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale tatul nostru
recunoaşte şi garantează dreptul la identitate. Ignorarea minorităţilor naţionale ca realitate istorică poate
avea consecinţe păgubitoare. Art. 10, aliniatul 2 din Constituţia Republicii Moldova proclamă „Statul
recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii
lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase‖.
Istoria contemporană cunoaşte cazuri de existenţă a unor numeroase popoare care nu formează nici o
entitate etnică, unele naţiuni continuând să aspire la formarea propriului său stat (ex.: Basici, Corsicani,
Scoţieni, Kurzi etc.).117
c)
Garanţiile dreptului la identitate
Dimensiunile politice şi juridice sânt detaliate într-un sistem de garanţii constituţionale care le asigură
eficacitatea118:
consacrarea egalităţii cetăţenilor fără nici o dimensionare a egalităţii lor în faţa legii şi autorităţilor
publice (art.16, alin.2);
statuarea principiului autonomiei locale şi principiului descentralizării serviciilor publice (art.109);
recunoaşterea dreptului la cultivarea limbii materne cât şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării
(art.13, alin.2);
garantarea drepturilor de asociere, inclusiv în partide politice, fără nici un fel de restricţii de factură
etnică (art.41, alin.1);
consacrarea ca drept fundamental al libertăţii constituţiei, autonomii cultelor religioase faţă de stat
(art.31, alin. 4);
obligativitatea de a interpreta şi de a aplica dispoziţiile constituţionale privitoare la drepturile şi
libertăţile cetăţenilor în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte
tratate la care Republica Moldova este parte. Postularea preeminenţei reglementărilor internaţionale faţă de
cele interne, dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele la care Republica moldova este parte şi
legile interne (art.4, art.8).
Întregul sistem al drepturilor şi libertăţilor fundamentale este el însuşi o garanţie dreptului de identitate a
tuturor în ambianţa democraţiei constituţionale a Republicii Moldova.119

3.

Teritoriul ca element constitutiv al statului

a) Noţiunea teritoriului
Natura juridică a teritoriului şi raporturile dintre stat şi teritoriu
Teritoriul este dimensiunea materială a statului. el nu este doar o noţiune geografică, ci şi un concept
politic şi juridic.
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Teritoriul statului – partea din globul pământesc ce cuprinde solul, subsolul, apele şi coloana de aer de
deasupra solului şi apelor asupra cărora statul îşi exercită puterea sa suverană. Unii autori atribuie la
teritoriul statului navele maritime, navele aeriene, rachetele cosmice, precum şi terenul pe care este situată
reprezentanţa diplomatică dintr-un stat străin.120
Funcţiile teritoriului sânt:
teritoriul este factorul care permite situarea statului în spaţiu, localizând în aşa mod statul şi
delimitându-l de alte state;
prin intermediul teritoriului statul stabileşte legătura cu cei ce-l locuiesc, definindu-le calitatea
specială de apartenenţă la statul respectiv (calitate de supuşenie sau cetăţenie);
determină întinderea geografică a puterii de stat;
teritoriul este simbolul şi factorul de protecţie a ideii naţionale.121
În legătură cu natura juridică a teritoriului este cunoscută o diversitate de concepţii. Totodată aceste
teorii explică relaţia stat-teritoriu:
„Teoria patrimonială‖ este specifică epocii feudale. Potrivit acesteia, puterea statului asupra teritoriului
izvorâte din proprietatea exclusivă a monarhului asupra pământului, implicit asupra teritoriului. Monarhul
era în drept să modifice întinderile teritoriale prin vindere, schimbare, dăruire etc. Suveranitatea teritorială
era confundată cu proprietatea feudală asupra pământului.122
„Teoria teritoriului-subiect” porneşte de la ideea nu este obiect asupra căruia statul îşi exercită anumite
drepturi reale, ci un element constitutiv al personalităţii juridice a statului. Statutul fără teritoriu n-şi poate
exprima voinţa sa. Ceea ce caracterizează voinţa statului, indiferent de forma prin care ea se exprimă este
suveranitatea. Această suveranitate se poate manifesta doar în cadrul unui teritoriu, care devine un element
al voinţei şi al personalităţii statului. Teritoriul trebuie privit ca un element indisolubil legat de puterea
publică.123
„Teoria teritoriului-obiect” susţine că teritoriul este un obiect al dominaţiei statului. Dominaţia nu se
confundă cu dreptul de proprietate. În esenţa acestei teorii se susţinea că asupra teritoriului se exercită
concomitent două drepturi: a) al proprietarului care poate poseda, folosi sau dispune de obiectul proprietăţii
sale în corespundere cu legea; b) al statului care în virtutea dreptului îşi exercită suveranitatea asupra
acestuia. Dominaţia statului se caracterizează prin dreptul de a asigura ordinea şi de a percepe impozite de
la cei ce locuiesc pe acest teritoriu.
„Teoria teritoriului-limită” apare în secolul XX. Consideră teritoriul unui stat limitele exercitării puterii,
suprafaţa înăuntrul căreia legile statului se aplică persoanelor şi bunurilor ce se găsesc pe teritoriul dat.124
„Teoria competenţei”. O concepţie apropiată de teoria teritoriului-limită. Pleacă de la ideea superiorităţii
ordinii internaţionale de drept asupra celei statale. Conform acestei teorii teritoriul statului este doar cadrul
spaţial determinat de ordinea juridică internaţională. Un stat poate să exercite în afara teritoriului său cel
mult o competenţă fără a putea să-şi extindă suveranitatea.
Potrivit doctrinei actuale, teritoriul este privit ca un element constitutiv al statului care reprezintă spaţiul în
care se exercită competenţa statului şi în care se realizează organizarea lui politică şi juridică. Teritoriul
este condiţia indespensabilă a independenţei puterii publice.
Teoriile examinate nu sânt în măsură să dea raporturilor dintre stat şi teritoriu o explicaţie adoptată
stadiului actual de dezvoltare a realităţilor naţionale şi internaţionale. Nici o teorie nu poate fi socotită
compatibilă cu mentalitatea actuală a comunităţii internaţionale dacă nu porneşte de la ideea că puterea
statului asupra teritoriului este o manifestare a suveranităţii poporului. Teritoriul dea lungul istoriei are un
rol hotărâtor în dezvoltarea popoarelor şi a statelor.125
b)
Elementele constitutive ale teritoriului
Teritoriul statului – partea din globul pământesc ce cuprinde solul, subsolul, apele şi coloana de aer de
deasupra solului şi apelor asupra cărora statul îşi exercită puterea sa suverană.
Solul - principalul element al teritoriului. Este alcătuit din uscatul aflat sub suveranitatea statului, indiferent
de locul unde este situat geografic. Subsolul intră în componenţa teritoriului statului fără nici un fel de
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îngrădire juridică internaţională. Subsolul este alcătuit din stratul care se află imediat dedesubtul solului sau
spaţiului acvatic a unui stat. Statul are dreptul deplin de a dispune de subsol. 126
Spaţiul acvatic – alcătuit din apele interioare şi marea teritorială. Apele interioare pot fi: râuri, lacuri şi
canale, apele porturilor, ale băilor maritime. Marea teritorială (apele teritoriale) cuprinde fâşia maritimă de
o anumită lăţime situată de-a lungul litoralului unui stat şi supusă suveranităţii lui. În dreptul internaţional
nu s-a ajuns încă la un acord asupra distanţei până la care se întinde marea teritorială în raport cu solul unui
stat (în România: 12 mile marine).127
„Platoul continental” – prelungire a teritoriului statului. Reprezintă solul şi subsolul mării adiacente
coastelor situate dincolo de marea teritorială (până la o adâncime de 200 m). Lângă platoul continental este
zonă maritimă cu regim special numită „ zona cantiguă sau adiacentă‖. Zona cantiguă este spaţiu maritim
aflat dincolo de marea teritorială. Ea se extinde la o anumită distanţă, de obicei nu mai mult de 12 mile de
la linia de bază a mării teritoriale. În acest spaţiu statul poate exercita anumite drepturi suverane
(protejarea intereselor sale economice, vamale, fiscale etc.).128
Spaţiul aerian este alcătuit din coloana aeriană aflată deasupra solului şi spaţiului acvatic al unui anumit
stat, până la înălţimea unde începe spaţiul cosmic.
c) Delimitarea teritoriului
Pentru a fixa în spaţiu competenţa statală, teritoriul statului trebuie delimitat de teritoriul altor state.
Delimitarea se face prin frontiere.
Frontierele sânt liniile reale sau imaginare trasate între diferite puncte ale globului pământesc pentru a
delimita teritoriul unui stat. Ele sânt terestre, fluviale, maritime, aeriene. Frontierele pot fi:
„orografice‖ – cele trasate cu ajutorul formelor de relief;
„geometrice‖ – cele trasate prin linii drepte între anumite puncte;
„astronomice‖ – trasate cu ajutorul unor meridiane sau paralele geografice.
Delimitarea mărilor teritoriale şi a zonelor maritime cu regim special se face prin manifestarea de
voinţă a statului respectiv sau prin convenţii internaţionale încheiate între statele interesate. Frontierele fac
parte din teritoriu. ele sânt inviolabile.129
Constituţia Republicii Moldova în art.3, aliniatul 2, postulează inviolabilitatea frontierelor:‖ frontierele ţării
sânt consfinţite prin lege organică, respectându-se principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului
internaţional‖. Legea privind frontiera de Stat a Republicii Moldova stabileşte că frontiera de Stat a
Republicii Moldova este linia ce desparte, pe uscat şi pe apă, teritoriul republicii de teritoriile statelor
vecine, iar pe planul vertical delimitează spaţiul aerian şi subsolul statelor vecine. Totodată se stipulează că
frontiera de stat stabileşte limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii de stat a Republicii Moldova. Frontiera
de stat se stabileşte în tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine în baza totalurilor
activităţii comisiilor bilaterale de demarcare. Frontiera se marchează pe teren cu semne de frontieră clar
vizibile.
Ceea ce se găseşte în interiorul frontierelor trasate relevă suveranitatea statului. Datorită acestui fapt
frontierele sânt ocrotite de intervenţii ilegale. Trecerea ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova
atrage după sine răspundere administrativă sau penală130.
d) Inalienabilitatea şi indivizibilitatea teritoriului
Statul se bucură de suveranitate teritorială. Suveranitatea teritorială implică atât drepturi cât şi obligaţii
pentru state. Celorlalte state le este interzis să aducă atingere suveranităţii teritoriale a statului.
Principiul integrităţii sau inviolabilităţii teritoriului statului exprimă obligaţia existentă în sarcina
celorlalte state de a respecta această suveranitate teritorială a statului. Aplicarea principiului inalienabilităţii
teritoriului presupune respectarea anumitor condiţii (mai jos).
Constituţia Republicii Moldova, în art.3, alin. 1 consacră ‖Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil‖
şi „frontierele ţării sânt consfinţite de lege organică‖. Această prevedere duce la anumite consecinţe pentru
Republica Moldova:
teritoriul său nu ar putea fi modificat fără să se aducă atingere voinţei poporului care-l locuieşte;
micile modificări ale frontierei de stat („rectificări de frontiere‖), cerute de anumite împrejurări, nu
se pot efectua decât printr-o modificare a Constituţiei;
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interzicerea de către constituţie a luării oricărei măsuri ce ar implica recunoaşterea în folosul altui
stat a unor atribuţii de putere pe o porţiune a teritoriului statului nostru.
acest principiu nu este incompatibil cu recunoaşterea de către statul nostru a imunităţilor şi
privilegiilor reprezentanţelor diplomatice pe teritoriul său.
Inviolabilitatea reprezentanţelor diplomatice este o instituţie recunoscută prin uzanţe diplomatice general
acceptate între statele moderne.131
Constituţia Republicii Moldova, în art.1, alin.1, prevede: ‖Republica Moldova este un stat suveran
şi independent, unitar şi indivizibil‖.
e)
Noţiunea şi importanţa organizării administrative ale teritoriului
Funcţiile şi sarcinile statului sânt atât de complexe încât ele nu pot fi realizate pe întreaga întindere a
teritoriului său doar cu ajutorul organelor centrale. Numărul mare al cetăţenilor, ale căror nevoi trebuie
satisfăcute de aparatul de stat, face să fie imposibilă ca organele centrale să îndeplinească singure, direct şi
operativ aceste activităţi. De acea este necesar să se creeze în cadrul statului, un număr de unităţi teritoriale,
înzestrate cu organe chemate să exercite administraţia publică legată de viaţa locală.
Organizarea administrativă a teritoriului este delimitarea teritoriului în unităţi administrative, făcută în
scopul îndeplinirii pe teren a sarcinilor statului.132
În cadrul unităţii administrativ-teritoriale, alături de realizarea unitară a puterii de stat în baza principiului
descentralizării administrative, are loc şi administrarea autonomă a unor interese publice locale.
Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova este reglementată de constituţie şi legea din
07.12.1994 privind organizarea administrativ-teritorială. Constituţia Republicii Moldova, în art.110,
prevede: ‖Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în raioane, oraşe şi sate.
În condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii.‖
Satul este unitatea administrativ-teritorială de bază. Un sat reprezintă populaţia rurală unită prin teritoriu,
relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri. Două sau mai multe sate se pot asocia pentru a
constitui o singură administrativ-teritorială numită comună.
Oraşul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decât satul din punct de vedere economic şi
social-cultural. Oraşelor le revine un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică şi
administrativă a ţării. În unele cazuri oraşelor li se acordă statutul de municipiu. Potrivit art.7 din legea
privind administraţia publică locală, în republica Moldova există patru oraşe cu statut de municipiu:
Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol.
Potrivit legislaţiei în vigoare, unităţile administrativ-teritoriale se constituie atunci când acestea reprezintă
o populaţie care depăşeşte 1000 de locuitori şi dispun de mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea
aparatului primăriei şi a instituţiilor sferei sociale. formarea, desfiinţarea şi schimbarea statutului unităţilor
administrativ-teritoriale ţine exclusiv de competenţa Parlamentului, la propunerile guvernului şi a
autorităţilor administraţiei publice locale.

4.
Autoritatea publică exclusivă sau suverană
a) Autoritatea publică – element al statului

Orice societate, oricât de primitivă ar fi, trebuie să depindă de o anumită organizare şi distribuire a puterii.
Puterea sprijină ordinea fundamentală a societăţii şi organizarea socială în cadrul ei. Ea stă în spatele
oricărei asociaţii şi îi susţine structura. Fără putere nu există nici o organizaţie şi nici ordine. Specificul
oricărei puteri constă în posibilitatea purtătorilor acesteia de a-şi impune voinţa altora, de a determina
supunerea sau subordonarea altora. Puterea se manifestă doar în cadrul relaţiilor sociale şi nu poate fi
concepută în afara societăţii. Distingem o diversitate de expresii ale puterii: putere economică, militară,
legislativă, judecătorească, putere publică etc.
Pentru existenţa juridică a unui stat nu este suficient ca acesta să posede un teritoriu şi o populaţie. Pe lângă
aceste două elemente este nevoie şi de o guvernare efectivă, de o putere publică. 133 În literatura juridică şi
politică, pentru desemnarea acestui ultim element al statului se utilizează fie termenul de „putere publică
(de stat)‖, fie cel de „autoritate publică‖.
Autoritatea publică – instituţii care exercită funcţiile guvernării asupra unei colectivităţi sau asupra unui
teritoriu în virtutea deţinerii unei legitimităţi statale şi a mijloacelor necesare de constrângere proprii puterii
publice.
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Puterea publică – ansamblul organelor de stat susceptibile de a lua decizii politice. Instituţii politice
superioare create prin constituţie, al căror statut este fixat prin legi (Parlamentul, Guvernul etc.)134
Puterea politică se distinge de alte forme ale puterii prin aceea că ea se manifestă numai în societăţile în
care există diferenţiere socială între cei ce conduc şi cei conduşi. Puterea publică are trăsăturile sale
specifice:
puterea publică este o putere juridică (are caracter normativ). Cei care o exercită sânt impuşi să
exercite puterea prin elaborarea şi aplicarea normelor de drept;
posedă calităţile de continuitate şi permanenţă. Prerogativele sale aparţin autorităţilor publice şi nu
guvernanţilor;
pretinde să exprime interesul întregii societăţi, deşi uneori se află în serviciul unei clase sociale sau
unui grup social restrâns (dictatura);
este o putere organizată în mecanismul de stat. Elementele mecanismului de stat sânt bine
structurate, sânt constituite dintr-un grup special de persoane investite cu atribuţii deosebite şi posibilitatea
de a recurge la forţa de constrângere a statului. grupurile date sânt formate în modul prevăzut de legislaţia
statului respectiv.
În concluzie putem afirma că puterea publică este o formă a puterii sociale, cu caracter normativ, de
continuitate şi permanenţă, care are drept scop realizarea intereselor întregii societăţi. Ea este organizată
într-un mecanism special numit mecanismul de stat.
Puterea publică sau puterea de stat este o putere politică a unui grup social, prin intermediul căreia grupul
expune în realitate voinţa poporului, asigură realizarea acesteia prin mijloace specifice în exclusivitate
statului. Ei deţin monopolul elaborării şi aplicării dreptului şi a forţei de constrângere.135.
Caracterele puterii de stat:
puterea de stat este o putere politică;
puterea de stat deţine monopolul constrângerii;
puterea de stat este unică;
are o sferă generală de aplicare;
puterea de stat este suverană.
Uneori, pentru a desemna „puterea de stat‖ se utilizează termenul de „suveranitate‖. Numeroase constituţii
şi documente internaţionale nu echivalează noţiunea de „suveranitate‖ cu cea de „puterea e stat‖, ci o
consideră un atribut al „poporului‖ sau al „naţiunii‖. Deseori însă „suveranitatea‖ este utilizată pentru a
sublinia calitatea supremă a puterii de stat. 136
Suveranitatea este dreptul statului de a conduce societatea, de a stabili raporturi cu alte state. În acest sens
suveranitatea poate fi de două feluri:
Suveranitatea internă subliniază faptul că în interiorul statului nici o altă utere socială nu este superioară
puterii statului. acest aspect al suveranităţii este numit şi supremaţia puterii de stat.137
Suveranitate externă – însuşirea autorităţilor publice de a reprezenta statul în raporturile sal cu alte
subiecte de drept internaţional în condiţii de egalitate şi fără vreun amestec din afară. Se manifestă în
dreptul de a încheia convenţii şi tratate internaţionale, de a trimite şi a primi reprezentanţi diplomatici.138
Conceptul de suveranitate este corelativ cu conceptul de stat. Un stat nu există, sau cel puţin nu este perfect
dacă îi lipseşte suveranitatea. Aşa zisele state semisuverane, state sub protectorat sau state vasale reprezintă
figuri imperfecte de stat.139
b)
Legitimitatea teoretică a existenţei autorităţi publice în stat
Suveranitatea înţeleasă ca putere de comandă a statului pune o problemă importantă de a şti dacă ea este
legitimă sau nu. Pentru a răspunde acestei întrebări, două teorii principale au fost formulate. Ele nu au fost
încercate.
Teoriile teocratice. Potrivit acestei teorii, puterea politică este legitimă pentru că este de provinenţă divină.
Concepţiile teocratice se divizează în două forme:
Teoria dreptului divin supranatural. Ia amploare în Franţa în secolele XVI-XVII. Conform acestei teorii,
divinitatea care a creat autoritatea politică, considerată ca putere supremă, învesteşte în acelaşi timp cu
134
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exerciţiul ei una sau mai multe persoane. Dacă suveranul are dreptul de a comanda supuşilor săi se
datorează faptului că voinţa divină desemnează o anumită persoană sau dinastie să exercite acest drept.
Teoria dreptului divin providenţial. După aceste teorii, divinitatea se mărgineşte să creeze ca instituţie
puterea politică, fără să încredinţeze însă exerciţiul ei cuiva. Între divinitate şi titularul puterii politice nu se
stabileşte o relaţie directă. Cum însă toate evenimentele în lume se desfăşoară în conformitate cu voinţa
divină, faptele care duc la investirea unei persoane cu autoritate supremă în stat sunt la fel manifestarea
voinţei divine.
Ambele teorii teocratice fac apel la sentimentul religios. Ele nu pot fi acceptate ca o explicaţie ştiinţifică a
legitimităţii autorităţii publice.
Teoriile democratice. Conform acestor teorii, puterea de comandă a statului este legitimă numai în măsura
în care îşi are originea în voinţa poporului statului dat. Teoriile date au fost influenţate mult de
J.J.Rousseau în dreptul pozitiv francez.
Doctrina democratică franceză clasică are ca bază teoria contractului social. Concepţia „contractului
social” presupune: indivizii, a căror libertate în stare de natură nu suferă nici de o îngrădire, renunţă la
această libertate absolută în favoarea statului pentru a asigura traiul tuturor în societate. Renunţarea
indivizilor la libertate se înfăptuieşte prin contract social prin care ei consimt să se supună voinţei generale.
Această voinţă generală a naţiunii este titulara suveranităţii, a puterii de comandă a statului. Voinţa
generală este suprapusă sumei voinţei indivizilor. Ea exprimă tot ceea ce le este comun.
Teoria suveranităţii naţionale. Dreptul pozitiv francez post revoluţionar a urmat concepţia conform căreia:
pentru că statul este o persoană juridică, el nu poate fi conceput fără voinţa. Voinţa aceasta este voinţa
generală a naţiunii. Statul este doar expresia juridică a naţiunii. Articolul 3 din Declaraţia franceză a
drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 prevede: ‖Principiul oricărei suveranităţi rezidă în mod esenţial
în naţiune. Nici un corp, nici un individ nu poate exercita vreo autoritate care nu emană expres din
aceasta‖. În această concepţie:
Suveranitatea este o putere de voinţă care aparţine naţiunii constituite sub formă de stat. Ea este dreptul
subiectiv al statului al cărui suport este voinţa generală a naţiunii. Această putere de voinţă este supremă,
nu cunoaşte existenţa unei voinţe superioare. Suveranitatea are următoarele caracteristici:
Suveranitatea este una. Pe un teritoriu determinat se exercită doar o singură autoritate (pentru state
unitare);
Este indivizibilă. Indivizii nu sânt fiecare titularii unei cote-părţi din suveranitatea statului.
Suveranitatea aparţine naţiunii ca entitate colectivă. Cetăţenii nu au un drept propriu de vot politic, ci
exercită numai în calitate de reprezentanţi. Dreptul dat aparţine naţiunii. Dacă dreptul de vot este o funcţie
pe care individul o exercită în numele societăţii, atunci societatea are libertatea de a refuza această funcţie
tuturor indivizilor pe care nu-i consideră apţi să o exercite;
Suveranitatea este inalienabilă. După cum un individ nu poate să transmită altuia voinţa sa aşa şi
naţiunea nu poate, printr-un contract social sau pact de supunere, să-şi înstrăineze definitiv şi irevocabil
suveranitatea în profitul uneia sau al mai multor persoane;
Suveranitatea este imprescriptibilă. Un uzurpator, oricât de îndelungat ar exercita suveranitatea, nu
devine titularul ei prin uzucapiune.
Teoria suveranităţii populare. Această concepţie consideră că fiecare individ deţine o cotă-parte din
suveranitate, proporţională cu numărul total al populaţiei. Suveranitatea se fracţionează între membrii
naţiunii şi astfel fiecare individ are un adevărat drept propriu de a participa la sufragiu politic. Dreptul de
vot nu poate fi refuzat nici unui cetăţean.140
Teoria suveranităţii naţionale se deosebeşte mult de cea a suveranităţii populare. Constituţia Republicii
Moldova, în art. 2, alin.1, prevede: ‖suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o
exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie‖. Din punct de
vedere al evoluţiei doctrinelor politice, această dispoziţie constituţională apare contradictorie în măsura în
care încearcă să combine două concepţii opuse.141
Nici teoriile teocratice, nici cele democratice nu sânt în măsură să dovedească ştiinţific că puterea publică
are un drept de a comanda indivizilor şi colectivităţilor de pe teritoriul statului său, că ea este legitimă.
Puterea publică nu are drept de comandă, dar ordinele ei pot deveni legitime întrucât sânt legale, adică
exercitate în limitele şi conform competenţei ce s-a stabilit prin manifestarea liberă a voinţei poporului. 142
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Capitolul 11. Structura de stat
1.
Noţiunea structurii de stat
Structura de stat – organizarea politico-teritorilă a statului, inclusiv statutul juridico-politic al părţilor lui
componente şi principalele raporturi dintre organele de stat centrale şi regionale.
Problema structurii de stat sau a organizării teritoriale a statului a apărut concomitent cu extinderea
considerabilă a teritoriului statului, la început, divizarea teritoriului statului.
Există două forme principale ale structurii de stat: unitară şi federativă. Deosebirea esenţială dintre aceste
două forme constă în faptul că: în cazul formei unitare, teritoriul statului este constituit din unităţi
administrative sau politico-administrative; în cazul formei federative unităţile teritoriale superioare sânt
unităţi politico-statale sau chiar state-subiecte ale federaţiei, fiecare din ele având competenţa proprie în
sistemul legislativ, organe executive şi judiciare.143
Formele structurii de stat nu depind de suprafaţa teritorială, de densitatea sau numărul populaţiei, nici de
regimul politic sau forma de guvernământ.
2.
Stat unitar sau stat simplu
Statul unitar se consideră cea mai răspândită formă a structurii de stat. Statul unitar este o singură formaţiune
statală pe teritoriul cuprins de frontierele acestui stat.144 Pentru un stat unitar sânt caracteristice următoarele
principii de bază:
Constituţia unică şi sistemul de drept unic;
sistem unic al organelor supreme ale puterii de stat şi administrării;
cetăţenie unică;
unitatea sistemului judiciar şi exercitarea justiţiei în baza unor norme unice ale dreptului material şi
procesual;
divizarea teritoriului statului în unităţi administrativ-teritoriale, în care statutul organelor de
administrare se determină de normele de drept ale statului;
subordonarea acestor organe organelor centrale ale puterii de stat şi administrării.
Structura unitară a statului este condiţionată de necesităţile pieţei unice, centralizării puterii etc. În
dependenţă de gradul şi formele de control ale puterii centrale asupra organelor administrării locale permit
a vorbi despre statele unitare centralizate şi descentralizate. Această deosebire practic nu abordează sfera
de elaborare a normelor.
Statele unitare descentralizate. Îi este caracteristică delimitarea constituţională a împuternicirilor între
puterea centrală şi unităţile teritoriale de nivel înalt. Astfel, conform Constituţiei Italiei din 1947, regiunea
respectivă poate emite norme legislative cu privire la anumite aspecte (poliţia locală, agricultura şi
sevicultura, hotarele comunităţii etc.). Normele legislative date trebuie elaborate în cadrul principiilor
fundamentale stabilite prin legile statului şi cu condiţia respectării intereselor naţionale şi intereselor altor
regiuni. Regiunile, de asemenea, pot fi investite cu dreptul de a emite norme pentru realizarea în viaţă a
legilor naţionale. Regiunile, spre deosebire de subiectele federaţiei nu au o sferă exclusivă de administrare.
Statul însă poate să transmită regiunilor anumite funcţii administrative. Regiunea, de regulă, exercită
funcţiile sale prin intermediul provinciei, comunităţii sau a altor unităţi locale. Regiunile garantează
autonomie financiară, dar se interzice a crea impedimente deplasării libere a persoanelor şi obiectelor,
procesiunilor şi altor ocupaţii ale cetăţenilor.
Statelor relativ descentralizate le este specific faptul că unităţile teritoriale superioare au în mod special
caracter administrativ şi doar unităţile inferioare se autoadministrează.
Astfel, Constituţia Republicii Bulgaria din 1991 a consfinţit: ‖Republica Bulgaria este un stat unitar cu
autoadministrare locală. În ea se admit unităţi teritoriale-autonome.‖ Aici comunitatea este unitatea
teritorial-administrativă de bază, unde se exercită autoadministrarea locală. Regiunile, ca unităţi de nivel
superior, este o unitate administrativ-teritorială pentru desfăşurarea politicii regionale, realizarea
administrării de stat în teritoriu şi asigurarea corespunderii intereselor locale şi naţionale.
Statele unitare centralizate. În cadrul acestora nu există autonomie locală. Administrarea pe teren este
realizată de către autoritatea publică centrală. De obicei aceste state au un regim politic autoritar pronunţat.
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Într-o serie de ţări din Africa un rol considerabil în exercitarea puterii în teritoriu revine conducătorilor de
trib.145
3.
Stat federativ, compus sau unional
Forma respectivă a structurii de stat este mai puţin răspândită decât cea unitară. Noţiunea acestei forme a
structurii de stat provine din limba latină, în care „foedus‖ înseamnă uniune. Astfel statul federativ
reprezintă uniunea de drept constituţional a două sau mai multe state-membre din care ia naştere o nouă
formaţiune statală.146
Federaţia este constituită din două sau mai multe state membre (state federate) care, în limitele şi
condiţiile stipulate de constituţia federaţiei, transferă o parte din atributele lor suverane în favoarea statului
compus. Astfel dând naştere unui nou stat, distinct de statele ce-l alcătuiesc.147 Forma federativă a statului
are o serie de caracteristici specifice:
federaţia este constituită din unităţi statale care sânt subiectele ei şi au un cerc de împuterniciri
proprii.
subiectele federaţiei nu sânt state în sensul propriu al cuvântului, ele nu beneficiază de suveranitate
completă, deşi ea este proclamată formal în unele federaţii.
deopotrivă cu constituţia federală comună acţionează şi legile subiectelor federaţiei. Legislaţia
statelor-membre ale federaţiei trebuie să corespundă constituţiei federale şi a altor legi federale.
existenţa cadrului dublu de autorităţi publice centrale (organele legislative, executive şi judiciare),
la nivelul federaţiei şi la nivelul fiecărui stat federat. Totodată se efectuează delimitarea competenţei în
sfera legislativă şi administrativă între federaţie şi subiectele ei.
în parlamentul federal, mai exact în Camera lui Superioară, se asigură reprezentarea deosebită a
subiectelor federaţiei. În unele state este stabilită reprezentanţa egală a subiectelor federaţiei în camera
superioară (SUA, Elveţia, Mexic etc.). În Canada, RFG, India etc., reprezentanţa subiectelor federaţiei în
Camera superioară se determină în funcţie de numărul populaţiei. Însă în unele federaţii parlamentul este
format din o singură cameră (Pakistanul conform constituţiei din 1956 şi din 1962).
populaţia federaţiei reprezintă corp unitar. Persoanele ce fac parte din populaţia federaţiei deţin
două cetăţenii: cetăţenia statului federativ şi cetăţenia statului-membru.148
Statele federative sânt subiecte de drept internaţional, iar statele-membre sânt doar subiecte de drept
intern, cu unele excepţii.
În afara subiectelor federale, în cadrul statului federativ mai pot fi şi teritoriile federale. Teritoriile federale
nu au statut de subiecte federale, dar se subordonează autorităţilor publice centrale. În categoria teritoriilor
federale sânt incluse districtele federale (SUA, Mexic, Australia etc.), unde sânt amplasate capitalele
acestor state. Au unele forme de autonomie datorită necesităţii rezolvării unor probleme naţionale. Ca
forme autonome în cadrul federaţiei întâlnim: republici autonome, regiuni autonome, districte naţionale,
provincii autonome.
În dependenţă de statutul subiectelor sale, federaţiile sânt clasificate în simetrice şi asimetrice.149
4.
Asociaţiile de state şi ierarhiile de state
Asociaţiile de state sânt forme asemănătoare federaţiilor, însă ele nu dau naştere unui stat nou. Principalele
forme ale asociaţiilor de state sânt:
1. Confederaţiile de state.
2. Uniunile de state (uniunea personală şi uniunea reală).
Principalele forme ale ierarhiior de state sânt:
1.
Statul vasal.
2.
Statul protejat.
3.
Dominioanele britanice.
4.
Teritoriile sub mandat
5.
Statele sub tutelă internaţională.
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Asociaţiile de state se deosebesc de ierarhiile de state. Suveranitatea statelor-membre ale asociaţiilor
de state sânt egale între ele. La ierarhiile de state, unul sau unele dintre statele-membre nu se bucură de
plenitudinea suveranităţii.150
Confederaţia reprezintă o uniune de state care, păstrându-şi suveranitatea şi calitatea de subiect al
dreptului internaţional, îşi unesc eforturile pentru promovarea unor interese comune (economice, politice,
militare, financiare, diplomatice etc.). În scopul realizării intereselor comune pe plan intern şi extern,
confederaţia îşi instituie un organ al asociaţiei (parlament, congres, adunare confederală, dietă). Din acest
organ fac parte reprezentanţii tuturor statelor membre. Caracteristicile de bază ale confederaţiei sânt:
confederaţia se bazează pe un tratat internaţional (numit pactul confederal) şi nu pe constituţie;
confederaţia este o uniune de drept internaţional formată pe principii benevole. În cadrul
confederaţiei statele-membre păstrându-şi suveranitatea, soluţionează unele probleme comune pentru ele;
în cadrul confederaţiei se asigură şi se respectă dreptul statelor-membre de a ieşi din cadrul
asociaţiei, cu condiţia respectării prevederilor pactului confederal;
confederaţia reprezintă o asociaţie de state cu un organ de dirijare (parlament, congres, adunare
confederală, dietă), constituit din reprezentanţii statelor-membre. Acest organ are competenţă limitată de
dispoziţiile pactului confederal. Actele normative ale organului dat devin obligatorii numai după ratificarea
lor de către organele competente ale statelor confederate;
confederaţia nu devine stat, nu obţine personalitate juridică şi nu este subiect de drept
internaţional.151
Uneori confederaţia devine federaţie sau un stat unitar. Ca exemple de state confederate putem menţiona:
SUA între anii 1776-1778,, Elveţia până în anul 1848, Uniunea Germană din anul 1815 până în anul 1867.
Noţiunea de „confederaţie‖ se utilizează la denumirea statelor elveţian şi canadian, însă aceasta nu
modifică natura structurii lor federative. În prezent nu există uniuni confederative, cu excepţia
Sinegambiei. Confederaţia Sinegambiei a fost formată între anii 1982-1989, ca urmare a reprimării
revoluţiei din Gambia de către trupele senegale. Conducătorul confederaţiei este preşedintele Senegalului,
iar vicepreşedintele – preşedintele Gambiei. Competenţa confederaţiei cuprinde probleme de apărare,
afacerile externe şi securitatea internă.152
Uniunile de state reprezintă forme interstatale constituite prin asocierea a două sau mai multe state,
guvernate de acelaşi suveran. Dispărută la etapa actuală, această formă a structurii de stat s-a manifestat în
două aspecte: uniune personală şi uniune reală.
Uniune personală. Formă temporară de asociere între două sau mai multe state prin existenţa unui
monarh sau şef de stat comun. Ea poate fi ca consecinţă a legilor de succesiune la tron sau a combinaţiilor
matrimoniale dinastice, decizii luate de organe naţionale sau internaţionale. Statele uniunii personale îşi
păstrează neatinsă atât suveranitatea internă cât şi cea externă. Aceste state nu au nici un alt organ comun.
Atât organele legislative, guvernul şi organele judecătoreşti sânt distincte pentru fiecare stat-membru. Fiecare
stat are constituţia sa proprie, de aceea puterile şefului de stat pot fi în unul de state mărginite de constituţie,
dar absolute în altul. Uniuni personale au fost: Marea Britanie şi Hanovra de la 1714 până la 1837, Marele
Ducat de Luxemburg şi Ţările de Jos între anii 1815-1890, etc.153
Uniunea reală reprezintă asocierea a două sau mai multe state nu doar prin existenţa şefului de
stat comun, dar şi prin crearea unuia sau mai multor organe comune. Uniunea reală se crea printr-un act
juridic al statelor ce convin să desfăşoare anumite activităţi în comun, statele membre trebuiau să fie vecine
din punct de vedere geografic. Statele componente a uniunii reale se asociază sub sceptrul aceleaşi dinastii,
succesiunea la tron fiind reglementată în condiţiile identice pentru toate statele-membre. În cadrul acestei
forme de stat, suveranitatea externă a statelor membre se contopeşte. Ea este exercitată de un organ comun,
astfel statele membre apar în raporturile de drept internaţional ca un subiect unic. 154 Uniuni reale au fost:
Unirea Moldovei şi Munteniei sub denumirea de „principatele Unite‖ din 1859; Uniunea Islando-Daneză
între anii 1918-1944; Uniunea Austro-Ungară între anii 1867-1916 etc.
Statul vasal. Prin „vasalitate‖ se înţelege situaţia juridică a unui stat care, deşi are structură politică şi un
teritoriu propriu, dispune de suveranitate incompletă din cauza anumitor obligaţii faţă de alt stat. Obligaţiile
statului vasal, de obicei, sânt două: a da asistenţă militară statului suveran în caz de război şi de a-l sprijini
cu anumite atribuţii băneşti. Statul suveran protejează şi ajută statul vasal. Suveranitatea statului vasal este
150

Arseni Al. ―Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol. II, Chişinău, 1997, p. 93.
Guceac I., op.cit., p. 108.
152
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L. ―Dreptul constituţional comparat‖, Centrul editorial al USM, Chişinău 2003, p. 64.
153
Drăganu T. „Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 224.
154
Arseni Al., ―Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol. II, Chişinău, 1997, p. 98.
151

53

diminuată deoarece ele este lipsit de dreptul de a încheia de unul singur tratate internaţionale militare şi
politice. În trecut multe state europene au fost vasale Imperiului otoman: Serbia (1856-1878), Bulgaria
(1878-1908), Egiptul (1833-1914) etc. Astăzi vasalitatea aparţine istoriei.
Statul protejat are de asemenea o structură politică şi un teritoriu propriu, dar îşi pierde o parte a
prerogativelor suveranităţii în folosul statului protector, astfel devenind dependent faţă de el. Este o formă
„modernă‖ a vasalităţii. Obligaţiile statului protejat diferă mult de cele ale statului vasal. Exemple de state
protejate: protectoratul Elveţiei faţă de Lichtenstein, al Franţei faţă de Monaco, protectoratul Germaniei
asupra Moraviei şi Bohemiei în timpul celui de-al doilea război mondial.
Dominioanele britanice au fost integrate în „Comunitatea Britanică a Naţiunii‖ alcătuită din fostele
colonii (Canada, Australia, Noua Zelandă, Africa de Sud). Ele au dobândit integral independenţa şi sânt
subiecte de drept internaţional. După cel de-al doilea război mondial „Comunitatea Britanică a Naţiunii‖ a
devenit „Comunitatea de naţiuni‖. Statele care fac parte din ea sânt membre ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite.
Teritoriile sub mandat au fost fostele colonii germane şi unele dintre fostele provincii ale Imperiului
Otoman, a căror administrare şi-a asumat Liga Naţiunilor. Liga Naţiunilor a dat mandat unora dintre părţile
semnatare ale tratatelor de pace să exercite competenţa de a administra aceste teritorii sub controlul Ligii
Naţiunilor.
Statele sub tutelă internaţională au luat locul statelor sub mandat internaţional, potrivit Cartei O.N.U..
Carta O.N.U. a desfiinţat sistemul mandatelor internaţionale instituind un sistem nou: cel al tutelei
internaţionale.

5.

Suveranitatea de stat. Noţiunea de suveranitate de stat

Suveranitatea, ca atribut al statului, a apărut odată cu apariţia statului. Ideile şi concepţiile despre
suveranitate apar mult mai târziu, spre sfârşitul evului mediu. Ideea independenţei statelor este susţinută de
Francesco de Vitoria (1480-1546), Francesco Suarez (1548-1617), Alberico Gentili (1552-1608). Se
consideră că primul care a clarificat conceptul de suveranitate a fost Jean Bodin (1530-1595) în lucrarea sa
„Les six livres de la Republique‖ (1576). Considerând suveranitatea de origine divină, el a definit-o ca
putere supremă absolută a statului, inalienabilă, imprescriptibilă, constantă şi indivizibilă.
În doctrina juridică veche, suveranitatea era considerată unul şi acelaşi lucru cu puterea de stat. În decursul
istoriei conceptul de suveranitate a evaluat în dependenţă de scopurile şi valorile societăţii.
Suveranitatea poporului – dreptul poporului de a decide asupra sorţii sale, de a stabili linia politică a
statului şi alcătuirea organelor lui precum şi de a controla activitatea acestora. În societatea în care puterea
de stat aparţine întregului popor, suveranitatea poporului se identifică cu suveranitatea de stat.
Suveranitatea naţională – dreptul de autodeterminare şi la dezvoltarea independentă a fiecărei naţiuni
dacă posedă sau nu o organizaţie proprie de stat. Atunci când naţiunea s-a constituit într-un stat suveran şi
independent, suveranitatea naţională se identifică cu suveranitatea de stat.
Suveranitatea de stat este o caracteristică generală a puterii de stat. Este supremă pe teritoriul statului şi
independentă de orice putere străină. Este dreptul statului de a-şi rezolva treburile interne şi externe cu
excluderea oricărui amestec al altor state. La supremaţie şi independenţă se adaugă obligaţia respectării
drepturilor altor state şi a normelor şi principiilor dreptului internaţional, a principiului egalităţii suverane a
statelor.
Suveranitatea exclude arbitrarul, încălcarea suveranităţii altor state. Suveranitatea nu trebuie să fie
privilegiul statelor mari şi puternice în dauna altor state.
Deseori aceste trei noţiuni sânt întrunite în una singură. Nu putem vorbi de trei noţiuni totalmente
distincte.155

6.

Republica Moldova – stat suveran şi independent

Sub aspectul structurii de stat, Republica Moldova este un stat unitar. Pe teritoriul Republicii Moldova este
organizată o singură formaţiune statală. Există un singur rând de autorităţi publice centrale: un singur
Parlament, un guvern, un singur for judecătoresc suprem. Teritoriul ţării este împărţit în unităţi
administrativ-teritoriale (raioane, oraşe, sate), iar autorităţile publice din aceste unităţi sânt subordonate
uniform faţă de cele centrale. Întreaga organizaţie statală este stabilită de Constituţie.156
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Constituţia Republicii Moldova, în art.1, alin.1, prevede: „Republica Moldova este un stat suveran şi
independent, unitar şi indivizibil‖.

7.

Simbolurile Republicii Moldova

Statul are nevoie să se deosebească de celelalte ţări, de aceea el instituie anumite semne care îl
individualizează, îl reprezintă şi îl deosebesc. Semnele se adoptă prin hotărâri speciale, ele confirmă
autoritatea statului oriunde ar fi prezente. Ele devin cu timpul simbolurile oficiale ale statului prezentate
prin: drapel, stema de stat şi imnul statului. Simbolurile statului sânt expresia fiinţei sale naţionale,
devenirii istorice a poporului său.
Simbolurile statului Republica Moldova sânt simboluri oficiale ale suveranităţii lui şi reprezintă unitatea
poporului. Ele pun în evidenţă semnificaţia trecutului, reflectă prezentul şi simbolizează viitorul statului.
Simbolurile Republicii Moldova reprezintă principiile democratice ale statului, tradiţia istorică a poporului,
egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea tuturor cetăţenilor săi.
Articolul 12 din Constituţia Republicii Moldova se intitulează „Simbolurile statului‖, articolul fiind inclus
în Titlul I „Principii generale‖.157 El prevede:
„(1) Republica Moldova are drapel, stemă şi imn.
(2) Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sânt dispuse vertical, în ordinea
următoare, începând de la lance: albastru, galben, roşu. În centru, pe fâşia de culoare galbenă, este
imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.
(3) Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală având în partea superioară
cromatică roşie, în cea inferioară - albastră, încărcat cu capul de bour având între coarne o stea cu opt raze.
Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stânga de o semilună conturnată. Toate
elementele reprezentate în scut sânt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale
purtând în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinând în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în
cea stângă un sceptru de aur.
(4) Imnul de Stat al Republicii Moldova se stabileşte prin lege organică.
(5) Drapelul, stema şi imnul sânt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi sânt ocrotite de lege.‖
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Capitolul 12. Forma de guvernământ
1.

Noţiuni generale.

Noţiunea de formă de guvernământ.
Primii care au dat o clasificare a formelor de guvernământ sânt istoricul Herodot şi filosofii Platon şi
Aristotel. Fenomenul care a dat naştere acestei expresii a fost „puterea politică‖, iar drept criteriu de
clasificare a servit numărul de persoane care deţineau puterea. Tot ei introduc noţiunea de republică care
desemna toate formele politice lipsite de şef de stat ereditar şi în care puterea aparţine poporului. 158
După Platon, în lume există următoarele forme de guvernământ:
aristocraţia ca formă ideală de guvernământ;
timocraţia: guvernământul celor bogaţi şi ambiţioşi care generează din aristocraţie;
oligarhia: o formă avansată a timocraţiei, guvernarea fiind realizată de cei mai bogaţi;
democraţia: admite accesul poporului la guvernare;
tirania: poate fi şi este instituită în urma abuzului de libertăţi democratice.
Aristotel propunea trei tipuri ale formei de guvernământ:
- monarhia: concentrarea puterii în mâinele unei singure persoane. În opinia celebrului filosof, monarhia
putea deveni uşor tiranie sau dispotism;
- oligarhia: puterea aparţine mai multor indivizi (diarhia, triumviratul, etc.) sau mai restrânse după caz
(clasă socială, castă militară);
- democraţia: deţinătorul plenipotenţiar al puterii era poporul.
L.Montesquieu distingea într-o manieră deosebită formele de guvernământ:
- republica: puterea aparţinea fie unei categorii sociale distincte (republică aristocratică), fie întregului
popor (republică democratică);
- monarhia: puterea aparţine monarhului care o exercită conform unei legi relativ exacte şi stabile;
- despotismul: puterea se exercită în afara oricăror reguli prestabilite.159
Forma de guvernământ exprimă modul în care se exercită puterea. Ea este independentă de structura de
stat. Diferite forme de guvernământ pot succede în cadrul aceleaşi structuri de stat şi invers. În dreptul
constituţional prin forma de guvernământ se înţelege modul în care sânt constituite şi funcţionează organele
supreme, fiind raportată la trăsăturile definitorii ale şefului de stat şi la raporturile acestuia cu puterea
legiuitoare.
Forma de guvernământ este expresia exterioară a esenţei statului, determinată de structura şi condiţia juridică
ale organelor supreme ale puterii de stat. Este un sistem de formare a raporturilor dintre conducătorul statului,
organele supreme ale puterii legislative şi ale celei executive. 160 Principalele forme de guvernământ sânt:
democraţia, monocraţia, oligarhia, formele mixte şi formele specifice statelor socialiste.

2.

Formele de guvernământ

Monarhia (gr. monos – singur, arche – conducere) – forma de guvernământ în care puterea supremă
aparţine unei singure persoane, monarhului (rege, împărat, ţar, şah, etc.). monarhii deţin poziţia lor în
virtutea eredităţii, iar mandatul lor nu este limitat în timp.161 Formele monarhiei sânt: monarhie absolută şi
monarhie constituţională (limitată).
Monarhia absolută se caracterizează prin faptul că puterea absolută aparţine monarhului. El este unicul
legislator, dirijează cu administraţia publică şi este instanţa judiciară supremă. Fiind prima şi cea mai veche
formă de guvernământ, de acea la etapa actuală ea este o raritate. Ca exemplu poate să servească monarhia
din Arabia Saudită şi Oman. Pe lângă alte atribuţii nelimitate, monarhii acestor state sânt şi conducători
religioşi. Totuşi puterea acestor monarhi poate fi limitată de către familia regală care decide asupra
moştenirii tronului şi poate obliga monarhul să abdice.162 În monarhiile absolute lipseşte organul legislativ.
Monarhia constituţională (limitată) se caracterizează prin faptul că împuternicirile conducătorului
statului sânt limitate prin dispoziţii normative din Constituţia statului respectiv. În dependenţă de gradul
acestei delimitări deosebim monarhia dualistă şi monarhie parlamentară.
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Monarhia dualistă este forma iniţială a monarhiei limitate în cadrul căreia puterea de stat se realizează
conform principiului separării puterilor în stat, mai ales puterilor legislativă şi executivă. Puterea legislativă
aparţine parlamentului ales de către un cerc de supuşi (în dependenţă de tipul de scrutin şi principiile
dreptului electoral). Puterea executivă este încredinţată monarhului care o exercită împreună cu guvernul
numit de el. Ramura judecătorească la fel aparţine monarhului. Monarhul beneficiază de dreptul de a
respinge legile adoptate de către parlament, de a emite decrete-legi cu putere de lege şi de a dizolva
parlamentul. Guvernul poartă răspundere în faţa şefului de stat. O astfel de formă de guvernământ există în
Maroc, Iordania, Kuwait.
Monarhia parlamentară este o formă mai dezvoltată decât monarhia dualistă. Actualmente, monarhia
parlamentară este în : Marea Britanie, Belgia, Suedia, Norvegia, Spania, Japonia, Danemarca.
În monarhia parlamentară puterea monarhului nu se extinde în sfera legislativă, fiind limitată considerabil
la sfera administrării. Legile se adoptă de către parlament, monarhul nu are dreptul de veto. Guvernul se
formează în baza majorităţii parlamentare şi poartă răspundere în faţa parlamentului. În cazul exprimării de
către parlament a votului de neîncredere guvernului, acesta demisionează. Monarhul nu întreprinde nici o
acţiune în mod independent. Orice act al monarhului necesită a fi contrasemnat de către şeful guvernului
sau ministrului respectiv. În cadrul monarhiei parlamentare monarhul domneşte, dar nu guvernează.163
Republica (lat. res publica – treburi publice) – forma de guvernământ în care cetăţenii deţin şi exercită
puterea suverană prin reprezentanţii aleşi (parlament, preşedinte). Guvernarea republicii este opusă
guvernării monarhice, ea nu este ereditară şi nici viageră. 164 Republica este considerată cea mai
democratică formă de guvernământ. Republicile se împart în: prezidenţiale, parlamentare şi
semiprezidenţiale.
Republica prezidenţială se caracterizează prin rolul important al preşedintelui în sistemul organelor de
stat:
- conducătorul statului este ales fie de un colegiu special de delegaţi (în SUA), fie prin votul direct al
alegătorilor;
- preşedintele este investit cu dreptul de veto suspensiv asupra legilor adoptate de parlament;
- separarea severă a puterilor, în care organele beneficiază de independenţă semnificativă în raportul
reciproc;
- parlamentul nu este în drept să exprime vot de neîncredere guvernului, dar nici preşedintele nu este în
drept să dizolve anticipat parlamentul;
- preşedintele este şi şeful executivului;
- miniştrii sânt numiţi în funcţie de către preşedinte;
- lipsa formei de responsabilitate a guvernului faţă de parlament.
Exemplu tipic de republică prezidenţială este Statele Unite ale Americii, unde pentru prima oară a fost
instaurată această formă de guvernare. Sistemul organelor de stat superioare se construieşte pe principiul
„balanţei şi contrabalanţei‖.165
Republica parlamentară este fundamentată pe concepţia separării puterilor în stat. Această formă de
guvernământ se caracterizează prin următoarele aspecte:
- şeful statului este ales de către parlament;
- guvernul se formează în baza parlamentară şi poartă răspundere faţă de parlament;
- parlamentul este investit cu dreptul de a exercita control asupra activităţii guvernului;
- parlamentul este ales de către popor prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat;
- parlamentul poate dizolva guvernul prin acordarea votului de neîncredere;
- atribuţiile şefului statului sânt exercitate, de regulă, de către guvern prin intermediul şefului guvernului
sau a ministrului, care contrasemnează actele şefului statului.
Republica parlamentară este actuala formă de guvernământ a Germaniei, Ungariei, Italiei, Indiei, Cehiei,
Slovaciei, Estoniei, etc. Datorită evoluţiei istorice a acestei forme de guvernământ, astăzi se vorbeşte
despre : regim parlamentar dualist (guvernul este responsabil şi în faţa parlamentului şi în faţa şefului de
stat) şi regim parlamentar monist (guvernul e responsabil doar în faţa parlamentului).166
Republica semiprezidenţială este forma de guvernământ care combină particularităţile republicii
prezidenţiale şi a celei parlamentare. Franţa şi Portugalia sânt republici semiprezidenţiale.
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3.

Democraţia. Definirea şi principii. Formele democraţiei

Democraţia (gr. demos – popor, kratos – putere) – forma de guvernământ în care prerogativele puterii
aparţin poporului şi acesta le exercită suveran prin corpul său electoral sau corpul său referendar. Nucleul
democraţiei este principiul suveranităţii poporului. Principala procedură de a pune în evidenţă voinţa
poporului sânt alegerile. Alte proceduri ajută la funcţionarea în bune condiţii a sistemului democratic:
separarea puterilor, limitarea mandatului pentru reprezentanţii poporului etc. Democraţiile sânt preferate
deoarece în raport cu alte sisteme de guvernare se întemeiază pe un maxim de consens şi minim de
constrângere. Sensul democraţiei constă în acea de a asigura egalitatea condiţiilor pentru toţi cetăţenii de a
participa la viaţa politică.167 În democraţie toţi cetăţenii au drepturi şi îndatoriri egale, fără privilegii sau
discriminări. Democraţia este evaluată în dependenţă de nivelul de dezvoltare economico-socială şi
politică, contextul istoric intern şi ambianţa internaţională, scopul fundamental al regimului politic etc.
Caracteristicile şi principiile democraţiei sânt:
participarea tuturor cetăţenilor cu drept de vot la rezolvarea problemelor politice;
consacrarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor publice private;
pluralism ideologic;
aplicarea principiului majorităţii;
pluralism instituţional în formele sale: sufragiu universal, iniţiativa legislativă, dreptul de
revocare, refendumul, etc.168
Formele democraţiei sânt:
- democraţia directă;
- democraţia reprezentativă (indirectă);
- democraţia semi-directă;
- democraţia semi-reprezentativă.
Democraţia directă – sistem de guvernare în care deciziile de interes public sânt luate direct de către
popor. Conform democraţiei directe poporul se autoguvernează, el reglementează şi controlează
executarea normelor legale. În practică este imposibil de realizat şi transpus forma aceasta de
guvernământ. Funcţionarea ei normală presupune existenţa unui număr de condiţii care sânt greu de
întrunit în acelaşi timp. Ca exemple de astfel de democraţii se dau unele cetăţi antice. După cum în aceste
cetăţi numărul sclavilor, care erau lipsiţi de drepturi politice, depăşea numărul oamenilor liberi, în realitate
ele erau mai curând aristocraţii.169
Democraţia reprezentativă constă în faptul că puterea nu este exercitată direct de popor ori naţiune,
este nevoie de reprezentare, de o delegare pentru a acţiona în numele titularului puterii. Două concepţii sau conturat justificând două sisteme de guvernământ reprezentativ: suveranitatea populară şi suveranitatea
naţională.
Teoria suveranităţii populare. Susţinută de J. J. Rousseau şi potrivit căreia suveranitatea aparţine poporului şi
de aceea trebuie repartizată în cote-părţi egale tuturor indivizilor care îl alcătuiesc. Suveranitatea este
inalienabilă şi imprescriptibilă. În acest caz, suveranitatea se manifestă numai prin voinţa celor
reprezentaţi, care de fapt au mandatat pe reprezentanţii lor să le exprime voinţa. Suntem deci în faţa unui
mandat imperativ, caracterizat prin următoarele:
cel mandatat reprezintă voinţa celor care îi reprezintă, a alegătorilor;
comportamentul şi atitudinea mandatarului sunt stabilite în procură, tot aşa deputatul poate să se
pronunţe numai asupra problemelor în legătură cu care are instrucţiuni;
periodic deputatul trebuie să înştiinţeze pe alegători despre modul cum îşi îndeplineşte mandatul,
aceştia oricând pot să-i retragă mandatul;
pe calea referendumului, poporul ca titular al suveranităţii, poate să modifice ori să anuleze
orice hotărâre a adunării reprezentative, când acestea nu corespunde voinţei sale.
Sânt cel puţin două neajunsuri ale acestui sistem al reprezentării prin mandat imperativ:
- imposibilitatea deputatului de a reprezenta interesele generale întrucât el este constrâns să
acţioneze numai în limitele intereselor circumscripţiei electorale;
- deputatul are îngrădită libertatea de acţiune pentru că este subordonat voinţei alegătorilor.
Teoria suveranităţii naţionale este originară în doctrina lui Montesqueieu. Ea susţine că
suveranitatea aparţine naţiunii, privită acum ca entitate colectivă. Suveranitatea este indivizibilă,
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inalienabilă şi imprescriptibilă. Pe calea sufragiului universal, naţiunea îşi desemnează reprezentanţii.
Aceşti reprezentanţi trebuie să exercite suveranitatea în numele naţiunii. Acest mandat colectiv este
general, liber şi irevocabil. De aici apar anumite consecinţe:
- pentru că suveranitatea e una, reprezentanţa naţională devine mandatara naţiunii;
- deciziile reprezentanţei nu trebuie ratificate de naţiune;
- deputaţii, ca reprezentanţi ai naţiunii, nu pot fi revocaţi de alegătorii lor, nici nu au obligaţia de a
da darea de seamă în faţa acestora;
- deputatul nu are nevoie de instrucţiuni din partea corpului electoral, el activează după propria lui
convingere;
- demisia în alb a parlamentului este nulă.
Pentru a explica natura juridică a raporturilor dintre naţiune şi aleşii săi s-a apelat la următoarele
teorii:
Teoria mandatului imperativ. Naţiunea dă aleşilor ei delegaţia de a reprezenta suveranitatea sa. Este la fel
cum în dreptul civil o persoană dă mandat alteia să facă în numele ei şi pentru ea anumite acte juridice.
Reprezentanţii aleşi de o circumscripţie oarecare sânt legaţi de programul pe baza căruia au fost trimişi în
Parlament. Când un astfel de program lipseşte, ei trebuie să se călăuzească de sentimentele şi opiniile
alegătorilor din circumscripţia dată. Alegătorii pot revoca în orice moment mandatul dat, în caz dacă nu au
încredere în mandatarul lor. Teoria mandatului imperativ a fost parţial adoptată în unele constituţii
particulare ale statelor-membre ale SUA.
Teoria mandatului reprezentativ. Conform acestei teorii, deputatul nu trebuie să aibă în vedere doar
interesele şi voinţa unei anumite circumscripţii, ci pe cele ale întregii naţiuni.
Teoria alegerii, considerată ca un simplu procedeu de desemnare. În conformitate cu această teorie,
alegerile nu au ca scop să delege suveranitatea unor reprezentanţi, ci numai să aleagă, acele persoane care
sunt considerate de naţiune cele mai potrivite pentru a exercita funcţia legislativă în aceste condiţii. Aleşii
nu sunt mandatarii naţiunii, nici ai unii circumscripţii. Ei se bucură de o libertate completă în activitatea lor
legislativă, trebuind să aibă în vedere exclusiv interesele generale ale ţării.
Teoria organului. În conformitate cu această teorie, adunarea care exercită în fapt suveranitatea nu este
mandatara naţiunii, ci un organ al acesteia. În sensul acestei teorii, adunarea reprezentativă nu este o
entitate distinctă de persoană-naţiune, ci o parte constitutivă a ei, aşa cum inima este un organ al corpului
omenesc.170
Democraţia semi-reprezentativă. Este forma de guvernământ rezultată din atenuarea urmărilor negative
ale "ultrareprezentativităţii". Se manifestă prin următoarele aspecte:
- legături strânse ale deputatului cu corpul electoral, pentru că de modul cum îşi îndeplineşte mandatul
său, există posibilitatea refuzului realegerii sale;
- cu prilejul alegerilor, alegătorii, prin votul lor, se pronunţă asupra unui „program politic‖ pe care
candidatul îl susţine ca independent sau ca persoană aparţinând unui partid sau unei formaţiuni;
- supravegherea activităţii deputatului se asigură şi prin publicitatea vieţii parlamentare;
- durata mandatului reprezentativ este limitată;
- imposibilitatea redobândirii succesive de către aceeaşi persoană a mai mult de două mandate;
- dizolvarea adunării reprezentative înainte de termenul pentru care a fost ales.
Democraţia semi-directă. În cadrul democraţiei semi-directe coexistă democraţia reprezentativă cu
democraţia directă.
Aceasta presupune un sistem care, pe lângă alegerea prin sufragiu universal a organului legiuitor, există
mijloace de intervenţie directă a poporului în procesul legiferării şi chiar în activitatea administrativă.
Există următoarele mijloace de intervenţie a poporului în procesul de guvernare: iniţiativa populară, veto-ul
popular, revocarea mandatului şi referendumul.
Iniţiativa populară. Folosind acest mijloc, cetăţenii pot să propună proiecte de legi ori supun parlamentului
necesitatea intervenţiei sale într-un anumit domeniu. Cunosc acest mijloc sistemele constituţionale cu
tradiţie din următoarele state: Elveţia, S.U.A., Italia, Austria.
Autoritatea legiuitoare este obligată să se pronunţe ca urmare a declanşării iniţiativei. Indiferent de rezultat,
în vederea realizării iniţiativei populare sunt prevăzute condiţiile legale care trebuiesc îndeplinite, se prevăd
şi anumite îngrădiri, de exemplu: număr minim de vot. Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a
cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea. În unele sisteme este
exclusă iniţiativa populară în materie constituţională.
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Veto-ul popular acordă corpului electoral dreptul de a se opune, printr-o petiţie colectivă, validării unei legi
adoptate de către organul direct reprezentativ, ceea ce atrage după sine imposibilitatea intrării în vigoare a
legii. 171
Revocarea. Este hotărârea corpului electoral de a înceta mandatul deputaţilor înainte de termen. Revocarea
poate să privească pe un deputat (să fie individuală) sau colectivă. Această hotărâre poate să aparţină
întregului corp electoral ori numai celui dintr-o circumscripţie. Dreptul de revocare a fost întâlnit în
sistemele constituţionale socialiste.
Referendum. Prin referendum se convoacă corpul electoral pentru a hotărî asupra unor probleme de interes
naţional (alegerea formei de guvernământ, probleme de autodeterminare ca stat, etc.). Convocarea se poate
face de către şeful statului, autoritatea legiuitoare, guvernul ori alte subiecte prevăzute de lege. 172

4.

Monocraţia. Definirea monocraţiei. Formele monocraţiei.

Monocraţia (monos - singur, cratos - putere) desemnează forma de guvernământ care constă în
personalizarea puterii. Celelalte autorităţi statale (dacă mai există) se transformă în simple elemente
decorative ori servicii auxiliare ale puterii personale. Principiile monocraţiei sânt autoritarismul (opus
principiului majorităţii), ortodoxia ideologică (opus principiului majorităţii) şi exclusivismul (opus
principiului libertăţii). Monocraţia dă naştere totalitarismului, unui monopolism care depăşeşte sfera
politicului, cuprinzând toate sferele vieţii sociale.
Istoria şi evoluţia societăţii a cunoscut diverse forme de guvernământ monocratice, care pot fi clasificate în
următoarele categorii:
1. Monocraţiile clasice de tip istoric: monarhia absolută, tirania, dictatura;
2. Monocraţii populare de tipul "cezarismului empiric", a "despotismului popular";
3. Dictaturile militare.
Monarhia absolută. Monarhia ca formă de guvernământ a fost în atenţia filozofilor şi istoricilor
antichităţii, încă din acea perioadă. Aristotel: "monarhia aste concentrarea puterii în mâinile unei singure
persoane". Monarhia absolută poate degenera în tiranie sau despotism.
Ceea ce caracterizează monarhia absolută este ereditatea, succesiunea tronului devine moştenire,
întemeindu-se astfel o dinastie. Monarhia absolută devine obiectul unei succesiuni predeterminate.
Monarhii îşi impun voinţa lor în mod autoritar
Tirania (Despotismul) este caracterizată prin arbitrarul exercitării puterii, în cazul despotismului nu
contează originea puterii. Dacă la început conducătorul a acţionat pentru întărirea independenţei şi poziţiei
statului, ulterior regimul instituit de acesta s-a transformat într-unui autoritar.
Epoca modernă cunoaşte o nouă formă şi anume "despotismul luminat". În aparenţă şeful statului este
subordonat interesului poporului, după ce devine preşedinte se proclamă preşedinte pe viaţă, exercitându-şi
puterea în interesul său exclusiv. Preluarea brutală a puterii (chiar prin lovituri de stat militare) este
caracteristică acestei forme de guvernământ şi după exercitarea ei în interes personal.
Dictatura se caracterizează prin concentrarea puterii asupra unei persoane, în acelaşi timp suspendându-se
exercitarea drepturilor şi libertăţilor publice şi argumentându-se necesitatea aceasta în situaţii de urgenţă şi
de pericol. Raportat la natura, cauzele, durata, şi consecinţele instituirii acestei forme de guvernare, se
evidenţiază următoarele aspecte:
- dictatura este o monocraţie cvasi-perfectă deoarece concentrează puterea în plenitudinea componentelor
ei. Aceeaşi persoană exercită toate funcţiile puterii statale;
- chiar dacă necesitatea instituţionalizării ei este determinată de situaţii excepţionale ori extraordinare, ea
îşi are sursa în prevederea constituţională sau în alte reglementări legale;
- dictatura presupune suprimarea drepturilor şi libertăţilor publice cetăţeneşti;
- dictatura este limitată în timp. După ce starea de urgenţă şi de pericol a încetat, dictatura trebuie să
dispară. Dictatura nu este un scop în sine, ea este rezultatul împrejurărilor.
Monocraţia populară. Ceea ce caracterizează această formă de guvernământ este modul de realizare şi
exercitare a puterii, folosindu-se tehnicile caracteristice democraţiei semidirecte (iniţiativa populară,
revocarea, referendumul) în falsa ambianţă a adunării şi exaltării maselor populare. Dacă adăugăm
dominarea ideologiei agresive şi arogante a unicului partid asupra tuturor organelor şi structurilor statale,
acestea devenind astfel simple mijloace de realizare şi legitimare a voinţei celui care personalizează
puterea, avem imaginea reală a monocraţiei populare. Trăsăturile acestei forme de guvernământ sunt:
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- personalizarea puterii;
- obstinaţia pentru permanentizarea puterii;
- unicitatea organelor guvernamentale;
- suportul popular real sau regizat;
- partidul unic şi totalitarismul ( în toate domeniile vieţii sociale).
Aceste trăsături caracteristice s-au manifestat sub diverse forme, toate acestea influenţate însă de interesele
marilor puteri.
Dacă la început conducătorii acestor state erau priviţi ca simboluri pentru lupta lor de eliberare naţională,
ulterior, personalizarea puterii şi dictatura partidului unic le-au alterat popularitatea şi suportul maselor.
Dictatura militară este forma de guvernământ care caracterizează ţările în curs de dezvoltare, având zone de
manifestare mai ales în Africa, Asia, Orientul Apropiat şi America de Sud. Dictatura militară prezintă atât
"trăsăturile tradiţiilor pretoriene cât şi monocraţiilor populare contemporane". Ca şi în cazul monocraţiilor
populare, dictaturile militare prezintă unele particularităţi determinate de condiţiile specifice şi tradiţiile din
statele unde s-au manifestat. Totodată, ele poartă amprenta activităţilor şi intereselor marilor puteri care în
multe cazuri s-au implicat ori sprijinit material (tehnică militară şi ajutor financiar).173
Dictatura militară este temporară, efemeră şi acolo unde există tradiţii democratice iar clasa politică este
bine organizată, va găsi suportul maselor pentru câştigarea valorilor democratice.
Ea este de lungă durată în ţările slab dezvoltate economic şi unde abia acum au pătruns ideile de libertate şi
democraţie, care după câştigarea independenţei ori eliberării coloniale au continuat luptele interne dintre
diversele fracţiuni ale populaţiei. Diversele lovituri militare nu au asigurat nici o democratizare a vieţii
social-politice, au accentuat criza şi au sporit insecuritatea populaţiei. Părăsirea masivă a teritoriului
statului de cetăţeni sau uciderea în masă a acestora, sunt urmarea acestor dictaturi militare. Este cazul
Cambodgiei, Etiopiei, Somaliei, Afganistanului, Nicaragua.

5.

Oligarhia. Forme ale oligarhiei

Oligarhia se caracterizează prin exercitarea puterii de către un număr restrâns de persoane sau de familii.
Ea ar asigura legătura în timp între forma de guvernământ a unei singure persoane şi forma de
guvernământ a majorităţii. Raportată la criteriul calitativ, forma de guvernământ oligarhică evidenţiază
următoarele forme:
- guvernământul pluripersonal;
- aristocraţia;
- plutocraţia censitară;
- partitocraţia.
Toate aceste forme caracterizează de fapt însăşi evoluţia societăţii şi implicit a puterii, a atragerii
responsabilităţii sociale.
Guvernământ pluripersonal este forma puterii statale care constă într-un guvernământ colectiv. Puterea
se exercită de mai multe persoane care nu constituie un grup omogen şi nici o categorie distinctă. Aceste
persoane exercită colectiv puterea sau partajează atribuţiile. Guvernămintele pluripersonale sunt rezultatul
evenimentelor istorice şi politice, sunt produsul jocului forţelor implicate în această activitate, apariţia şi
evoluţia lor pe scena exercitării puterii fiind determinată uneori tocmai pentru stabilitatea societăţii.
Aristocraţia este forma de guvernământ care constă în exercitarea puterii de către o clasă sociala
privilegiată. Membrii acesteia exercită în comun puterea, transferând puterea spre familiile care compun
această pătură sociala. Apărarea şi conservarea privilegiilor acestei clase se face prin transmiterea lor
ereditară, având astfel caracterul de "castă închisă".
Plutocraţia censitară este forma de guvernământ asemănătoare cu aristocraţia. În cazul plutocratici
censitare minoritatea care guvernează nu mai este о clasa socială ereditara, ci se constituie dintr-o reuniune
de persoane. Acum, această reuniune ia naştere ca urmare a sistemului censurilor, aplicat în operaţiunile
electorale. Avem de a face cu о grupare favorizata, о "elită electorală".
Partitocraţia este forma de guvernământ în care puterea se exercita de instituţiile guvernamentale
manipulate de partidele politice. Partitocraţia nu constituie о formă autentică oligarhică. "Activitatea
partidelor se exercita in cadrul libertăţilor individuale", partidele politice constituind un "motor al vieţii
politice".
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Jocul partidelor politice duce astfel la diferite disfuncţii instituţionale - instabilitate guvernamentală, crize
politice. Se pot crea chiar tensiuni sociale.
О astfel de "dictatură" a partidelor a cunoscut Italia aproape 45 de ani, denumită "democraţie
dezorganizată", pe care electoratul a fost obligat să о sprijine neavând alternativă.174

6.

Sisteme mixte

Sistemele mixte sânt rezultatul unei combinări de diverse elemente provenite de la cele trei tipuri
fundamentale: democraţia, monocraţia şi oligarhia. Regimurile date sânt clasificate în două categorii mari:
regimuri mixte prin sistem (prin principii) şi regimuri mixte circumstanţiale.
Regimuri mixte prin sistem (prin principii) se apropie mult de monarhia limitată şi parlamentarismul
dualist. Acestea conţin elemente specifice monocraţiei, aristocraţiei şi oligarhiei censitare. Cezarismul
democratic cuprinde trăsăturile monocraţiei şi democraţiei.
Regimuri mixte circumstanţiale sânt rezultatul unor împrejurări accidentale. Ele sânt produsul acţiunii
mai multor factori ce au loc întîmplător. Ele sânt regimuri de tranziţie. Este greu de făcut o subclasificare.
Specific regimurilor date este concentrarea prerogativelor puterii în mâinile preşedintelui, şefului de stat.
Monarhia limitată se caracterizează prin faptul că împuternicirile monarhului sânt limitate prin
existenţa şi a altor organe. Aceste organe au o anumită autonomie în atribuţii proprii. Monarhia limitată
combină principiul monocratic de guvernământ a unei singure persoane cu participarea la putere a unei
aristocraţii nobile şi ereditare, precum şi a unei oligarhii censitare.
Parlamentarismul dualist derivă de la monarhia limitată. Şeful statului îşi păstrează poziţia şi
atribuţiile, dar el trebuie să accepte politica dusă de Camerele parlamentului. Un rol important îl are primministrul. El sprijină prerogativele şefului de stat şi totodată are nevoie de sprijinul şi încrederea
parlamentului.
Cezarismul democratic este rezultatul combinării monocraţiei cu democraţia. Cezarul exercită
puterea de stat în numele poporului deoarece acesta i-a acordat-o prin plebiscit. Este puţin probabil ca cele
două principii care definesc cezarismul democratic (cel al guvernământului personal şi cel democratic) să
coexiste.175

7.

Statele socialiste. Organizarea formei de guvernământ.

Este greu de încadrat categoriile de forme de guvernământ ale statelor socialiste în cele analizate mai
sus. Forma de guvernământ din aceste state a fost influenţată de numite ideologii, tradiţii istorice şi
scopurile proclamate de aceste state. Cu toată diversitatea lor, aceste forme sânt totalitare. Caracteristic
pentru ele este:
- o doctrină unică, cea marxist-leninistă;
- dominaţia partidului politic unic. Primatul organelor de partid faţă de toate structurile statale;
- prin legile fundamentale poporul este declarat suveran şi titular al puterii pe care o exercită prin
organele statale reprezentative „alese‖ prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat;
- economicul domină socialul. Proprietatea este total lichidată;
- cetăţenii sânt declaraţi egali în drepturi, deşi li se încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale;
- manipularea maselor prin diferite metode;
- folosirea accentuată a unui complex aparat represiv.176
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Capitolul 13. Regimul politic
1.

Noţiunea de regim politic

Este dificil de a da definiţia regimului politic. Prin forma de guvernământ se încearcă de a stabili cine
exercită puterea politică într-o societate dată – a) o persoană, un grup restrâns de persoane sau b) masa
populaţiei. Prin determinarea regimului politic se pun în evidenţă modalităţile, procedurile sau metodele
prin care aceste persoane guvernează.177
Regimul politic exprimă totalitatea procedeelor de realizare a puterii de stat, evocă raporturile dintre
componentele sistemului social-politic şi economic. I.Deleanu menţionează că regimul politic reprezintă
ansamblul instituţiilor şi al mijloacelor prin care se realizează puterea.

2.

Regimuri politice
Unul dintre criteriile care stau la baza stabilirii tipurilor de regimuri politice este puterea, mai precis modul
de organizare a puterii. Totodată se ia în consideraţie natura raporturilor dintre guvernanţi şi cei guvernaţi,
jocul politic dintre instituţiile guvernante, caracterul real al opoziţiei, etc. În dependenţă de criteriile date,
doctrina constituţională a clasificat regimurile politice în trei categorii:
1.
Regimuri politice pluraliste;
2.
Regimuri politice dictatoriale sau totalitare;
3.
Regimuri politice mixte.
Luând în considerare modul de organizare şi exercitare a puterii, a distribuirii funcţiilor acesteia între
diferite categorii de organe, regimurile politice se clasifică în:
1.
Regimul convenţional sau guvernământul de adunare (are la bază confuziunea puterilor);
2.
Regimul dictatorial;
3.
Regimul directorial;
4.
Regimul parlamentar, identificat prin colaborarea puterilor;
5.
Regimul prezidenţial caracterizat prin separarea strictă a puterilor;
6.
Regimuri mixte;
7.
Regimurile ţărilor socialiste.
Regimul dictatorial este o varietate a regimului politic rezultat din confuziunea puterilor. Se instaurează
preeminenţa executivului faţă de legislativ. Nu doar prin opresiunea adunării sau adunărilor legiuitoare se
ajunge la un regim politic autoritar. Acest regim politic autoritar este instituit şi menţinut prin constrângere.
În condiţiile existenţei unui şef de stat (şef al executivului), puterea se personalizează excesiv ce duce la
instaurarea unui sistem totalitarist.
Regimul directorial. Întreaga putere executivă este deţinută de un colegiu. Acest colegiu este ales de
legislativ pe un terme stabilit de constituţie şi nu poate fi revocat înainte de expirarea mandatului său.
Legislativul poate anula sau modifica actele executivului. Regimul directorial nu cunoaşte instituţia
responsabilităţii politice a miniştrilor. Astfel, executivul regimului directorial este dependent de legislativ.
În practică, subordonarea executivului faţă de legislativ nu este întotdeauna realizată în regimul directorial.
În Elveţia, ţară care consacră astăzi acest sistem, executivul influenţează în mare măsură legislativul.
În Guvernământul de adunare puterea legislativă o domină pe cea executivă. Caracteristicile acestui
regim politic sânt:
- plenitudinea competenţei parlamentului;
- dreptul parlamentului de a anula deciziile guvernului;
- structura colegială a executivului;
- desemnarea şi revocarea executivului de către parlament;
- imposibilitatea executivului de a demisiona.
Un astfel de regim apare rar şi este temporar. De obicei se transformă într-un guvernământ dictatorial sau
în regim parlamentar.
Regim parlamentar are la bază ideea colaborării puterilor. Aici organul legislativ şi organul executiv sânt
distincte şi colaborează în exercitarea funcţiilor statului. ele dispun de mijloace politice care le permit să se
controleze reciproc. Caracteristic pentru regimul dat este.
existenţa unui executiv dualist: şeful statului şi guvernul;
şeful statului nu este responsabil politic faţă de parlament;
dacă şeful statului a fost ales de parlament sau de către corpul electoral, el nu poate fi revocat;
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guvernul, ca organ colegial, răspunde politiceşte în faţa parlamentului;
parlamentul poate demite guvernul;
guvernul răspunde indirect pentru activitatea şefului statului. Actele şefului statului trebuie
contrasemnate de către şeful guvernului;
guvernul se sprijină în activitatea sa pe majoritatea parlamentară;
guvernul, prin intermediul şefului de stat poate recurge la dizolvarea parlamentului.
Ca produs al istoriei, regimul parlamentar se divizează în două tipuri:
Regimul parlamentar dualist se caracterizează prin responsabilitatea colectivă a guvernului nu doar în faţa
parlamentului, ci şi în faţa şefului de stat.
Regim parlamentar monist. Aici guvernul este responsabil doar în faţa parlamentului ales prin vot
universal, direct.
Regimul prezidenţial are la bază ideea separării organice accentuate a puterilor în stat. Principalele
trăsături ale acestui regim sânt:
stricta repartiţie a atribuţiilor dintre puterea legislativă şi cea executivă;
independenţa celor două puteri. Ele nu dispun de instrumente de presiune reciprocă pentru
adoptarea deciziilor;
şeful statului este totodată şeful guvernului ales prin sufragiu universal;
guvernul nu acţionează ca organ colegial şi solidar. Membrii guvernului sânt numiţi în funcţie cu
acordul Senatului. Ei răspund individual în faţa şefului statului;
şeful statului, respectiv şi a guvernului, nu poate fi demis din funcţie de către parlament, dar nici el
nu poate dizolva parlamentul.178
Exemplu tipic de regim prezidenţial sânt Statele Unite ale Americii.

3.

Regimuri mixte

Regimurile mixte sânt produsul unor combinaţii de elemente ce aparţin unor regimuri politice diferite, în
special regimului prezidenţial şi celui parlamentar. Având ca criteriu raporturile dintre puteri, regimurile
mixte se grupează în trei categorii:
Regim convenţional, în care are preeminenţă parlamentul. Prim-ministrul sub conducerea şi controlul
parlamentului.
Regim prezidenţial: hegemonia aparţine preşedintelui, îndeosebi dacă majoritatea se constitue ca suport al
preşedintelui.
Regimuri intermitent prezidenţiale: preşedintele şi prim-ministrul îşi partajează atribuţiile executive în
funcţie de circumstanţe.179

4.

Regimurile ţărilor socialiste

Majoritatea regimurilor ţărilor socialiste, pe parcursul existenţei lor, sânt regimuri totalitare. Elementele
definitorii ale regimurilor socialiste sânt:
sursă doctrinară unică;
preeminenţa economicului în viaţa socială şi socializarea violentă a proprietăţii;
partidul politic unic şi omnipotent;
refuzul aplicării separaţiei puterilor în stat şi contopirea organelor de stat cu cele de partid;
impunerea violentă a principiului unanimităţii;
ignorarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale,
implicarea aparatului represiv în toate sferele vieţii sociale;
cultul personalităţii conducătorului;
manipularea maselor, etc.180
Anul 1989 a fost anul crahului politic şi ideologic al comunismului. Fostele state socialiste au declanşat un
proces de lichidare a structurilor de guvernământ comunist şi au înlocuit regimul politic totalitar cu regimul
politic pluripartidist democratic.
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5. Valoarea teoretică şi practică a distincţiei dintre regimul parlamentar şi celelalte
forme de realizare a guvernământului reprezentativ în sistemele constituţionale bazate
pe ideea pluralismului politic
Distincţia între regimul prezidenţial, regimul parlamentar, regimul directorial şi guvernământul de adunare
este fructul încercărilor făcute de unii politologi sau jurişti de a cuprinde în câteva tipare logice tendinţele
fundamentale modalităţile în care se înfăţişează raporturile dintre puterile statului în sistemele bazate pe
ideea pluralismului politic. Este vorba de categorii create pe cale de abstracţie, al căror obiectiv este să
rezume, în profilul unor modele foarte aproximative realităţii politice şi juridice. Aceste realităţi diferă de
la o ţară la alta. În dependenţă de ponderea acordată unor factori sociali şi politici, s-a ajuns la rezultate
diferite atât în privinţa numărului categoriilor create, cât şi a caracteristicilor lor fundamentale.
După o opinie, o modalitate, în care se înfăţişează uneori sistemul reprezentativ ar fi şi cel al izolării
absolute a puterilor statului. Caracterizată prin faptul ca nu admite existenţa nici a unui canal prin care
puterile statului s-ar putea influenţa reciproc. Această modalitate, în puţinele cazuri când a fost adoptată (de
exemplu, constituţiile din 1791 şi din anul III în Franţa) s-a dovedit impracticabilă. Ea este sortită să fie
menţionată mai curând ca o categorie istorică, decât ca o formă de realizare a principiului separaţiei
puterilor statului.
Destul de numeroşi autori sunt de părere că sistemul elveţian, considerat adeseori ca o formă de aplicare a
principiului separaţiei puterilor statului justifică formarea unei categorii logice aparte: „regimul
directorial", s-a confunda cu „guvernământul de adunare". In legătură cu acest punct de vedere, trebuie să
se observe că, atunci când Elveţia este dată ca exemplu de democraţie modelată în contururile
guvernământului de adunare, nu se ia în considerare faptul că în acea ţară există un executiv (Consiliul
federal), care, deşi ales de Adunarea Generală - parlament bicameral alcătuit din Consiliul Naţional şi
Consiliul Statelor - nu poate fi revocat de aceasta înainte de expirarea termenului de trei ani pentru care a
fost ales. Aceasta face ca întregul sistem să se deosebească profund de guvernământul de adunare, în cadrul
căruia parlamentul poate revoca oricând guvernul. De altfel, deosebirea între sistemul elveţian şi
guvernământul de adunare îşi spune cuvântul şi în practica vieţii politice. Într-adevăr, în Elveţia, deşi
Adunarea federală are dreptul de a modifica sau anula hotărârile guvernului, acesta se bucură de o
stabilitate şi o autoritate bine conturată în discordanţă cu însăşi esenţa guvernământului de adunare.
Unii autori consideră că atunci când, într-un sistem politic, adunările legiuitoare tind să-şi subordoneze tot
mai mult executivul, am fi în prezenţa unei alunecări a regimului parlamentar spre guvernământul de
adunare.
Divergentele apar între unii autori occidentali atunci când este vorba de clasificarea formelor
guvernământului reprezentativ şi în legătură cu stabilirea trăsăturilor dominante ale acestor forme. Astfel,
după E. Giraud, elementul esenţial al regimului parlamentar este responsabilitatea ministerială. M. Prelot
consideră că ceea ce distinge un adevărat regim parlamentar de alte forme de guvernământ este existenţa
unui şef de stat fie ereditar, fie desemnat pe un termen destul de lung în afară sufragiului direct al
poporului.
Totuşi simpla împrejurare a existenţei unui şef de stat ereditar sau desemnat pe un termen mai lung fără să
se consacre totodată şi responsabilitatea politică a guvernului în faţa parlamentului, este trăsătura
caracteristică a guvernământului personal, iar nu a regimului parlamentar.
Concluzia ce se impune în literatura politică şi juridică occidentala este că regimul parlamentar numeşte
complet definit, decât atunci când se pune accentul asupra necesităţii de a fi întrunite în fapt atât unele
elemente structurale, cum este existenţa unui executiv bifurcat şi a unui parlament uni - sau bicameral, cât
şi asupra unor criterii funcţionale, cum este responsabilitatea politică a guvernului în faţa parlamentului şl
dreptul şefului statului de a-1 dizolva pe acesta din urma.
Fiind modele abstracte, chemate să dea expresie unor tendinţe nu întotdeauna bine conturate ce stau la baza
structurii politice a unor state, modalităţile de realizare a guvernământului reprezentativ în condiţiile
pluralismului politic, analizate mai sus, sânt mai curând platforme programatice, niciodată pe deplin
reflectate în practica socială. Ele nu constată date fixe şi imuabile ale experienţei.181

6. Bilanţul procesului de cristalizare a conceptului de regim parlamentar şi
întinderea geografică a aplicării acestui sistem
Conceptul de „regim parlamentar" apare într-o mare diversitate de forme, determinate de specificul
condiţiilor economice şi sociale şi, îndeosebi, de starea forţelor ce se înfruntă la un moment dat în lupta
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politică. Când sunt luate în considerare aceste rezultate, nu trebuie să se vorbească de un regim
parlamentar, ci de diferite regimuri parlamentare.
În cazul în care, în analiza conceptului de „regim parlamentar" se pleacă de la coordonatele înrădăcinate pe
cale cutumiară în Anglia în secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea, precum şi de la textele constituţiilor
europene, care l-au consacrat, cel puţin parţial, în secolele XIX şi XX, se poate desprinde un tip abstract al
regimului parlamentar, ale cărui trăsături fundamentale sunt:
- bifurcarea executivului între un şef de stat responsabil şi un guvern numit de acesta, dar responsabil din
punct de vedere politic pentru actele ambelor organe în faţa camerei alese a parlamentului;
- realizarea unei colaborări între puterea legiuitoare şi cea executivă în cadrul unei ecuaţii de echilibru,
garantate prin dreptul şefului statului de a dizolva parlamentul şi prin obligaţia guvernului de a demisiona
în cazul când nu mai are încrederea camerei alese.
Astfel regimul parlamentar, conceput în limitele acestor coordonate, s-a impus ca un model de urmat nu
numai în viaţa politică internă a Angliei, ci şi a altor state. Regimul parlamentar l-au oglindit în texte
constituţionale multe state. Această modalitate de întruchipare a lui a fost socotită forma lui clasică sau
normală. Regimul parlamentar a dat dovadă de o capacitate de adaptare la condiţiile istorice ale diferitelor
ţări.
La început, încetăţenirea lui pe continentul european a fost strâns legată, ca şi în Anglia, de forma de
guvernământ monarhică.
Astfel, în Franţa, primele constituţii, care s-au orientat după modelul englez: cartele din 1814 şi 1830 au
fost elaborate după restaurarea monarhiei.
De asemenea, în Belgia, Constituţia din 1831 a coincis cu instaurarea unei monarhii proprii ca urmare a
proclamării independenţei acestei ţări. Aşa cum s-a conturat în aplicarea acestei constituţii, regimul
parlamentar a fost imitat de toate ţările europene care, în secolul al XlX-lea, au adoptat acest sistem de
guvernământ.
Printre constituţiile statelor europene monarhice, care s-au raliat în a doua jumătate a secolului al XlX-lea
tendinţei de încetăţenire a regimului parlamentar, se numără:
Statutul din 4 martie 1848, semnat de regele Piemontului Carol Albert şi devenit apoi Constituţia
Italiei;
Convenţia de la Paris din 1858, considerată prima constituţie a ţărilor române, a dus la consacrarea
în practica politică a acestor ţări a regimului parlamentar;
Grecia, prin Constituţia din 1866, revizuită în 1911, Suedia, Danemarca şi România prin
constituţiile lor din 1866, ca şi alte state monarhice europene, au optat pentru regimul parlamentar.
Cea dintâi întruchipare a regimul parlamentar a fost Constituţia franceză din 1875. În secolul al XX-lea,
îndată după terminarea primului război mondial, influenţa lui s-a exercitat apoi cu egală putere atât în
monarhii, cât şi în republici.
Printre constituţiile europene, care şi-au construit sistemul de guvernare pe scheletul regimului
parlamentar, pot fi citate: Constituţia de la Weimar din 1919, Constituţiile austriacă şi cehoslovacă din
1920, Constituţia României din 1923, Constituţiile Poloniei din 1921 şi 1926. Constituţia Spaniei
republicane din 1931, Constituţia Greciei republicane din 1927, cea a Greciei monarhice din 1935. Ca
fenomen nou ce apare în această perioadă este ceea ce s-a numit „raţionalizarea regimului parlamentar",
realizată prin includerea în texte exprese constituţionale a anumitor reguli ale regimului parlamentar, până
atunci consacrate doar pe cale cutumiară.
În sfârşit, după cel de-al doilea război mondial, vocaţia regimului parlamentar a devenit continentală
universală, prin faptul că el s-a aplicat şi în unele ţări ale Africii, ale Asiei (India), ale Americii de Nord
(Canada) şi ale Oceaniei (Noua Zelandă, Australia).
Regimul parlamentar nu şi-a găsit aplicare până de curând în ţările din răsăritul Europei, ale căror
constituţii se bazau pe principiul rolului conducător al unui singur partid politic.182

182

66

Drăganu T. „Drept constituţional şi instituţii politice‖, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 276-278.

Capitolul 14. Stat de drept
1. Noţiunea de stat de drept
Se spune că ―statul de drept‖ înfăptuieşte ―domnia legii‖ (―rule of law‖) în întreaga lui activitate, fie în
raporturile cu cetăţenii, fie cu diferite organizaţii sociale de pe teritoriul lui. Utilizată la acest sens, noţiunea
de ―stat de drept‖ este întâlnită chiar în unele texte constituţionale, cum este art. 28 al Constituţiei R.F.
Germane, art. 11 al actualei Constituţii spaniole sau art. 1 alin. (3) al Constituţiei Republicii Moldova din
1994.
Pentru a fi în prezenţa unui stat de drept este necesar să existe un sistem legislativ călăuzit de preocuparea
constantă de a ocroti personalitatea umană în integralitatea ei şi de a-i crea condiţii optime de dezvoltare.
Statul de drept presupune existenţa unei aşezări politice bazate pe separaţia puterilor statului, adică pe un
sistem de ―frâne şi contragreutăţi‖, capabil să împiedice organele publice să abuzeze de atribuţiile cu care
au fost investite.
Stat de drept - stat organizat pe baza principiului separaţiei puterilor în stat, care garantează independenţa
reală a justiţiei şi are drept scop promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Ion deleanu menţionează: Statul de drept semnifică subordonarea statului faţă de drept; este statul care îşi
subordonează acţiunea sa asupra cetăţenilor regulilor care determină drepturile acestora; statul de drept este
un sistem de organizare în care ansamblul raporturilor sociale şi politice sunt subordonate dreptului; este
statul legat prin drept, statul care respectă dreptul; statul în care puterea e subordonată dreptului, toate
manifestările statului fiind legitimate şi limitate prin drept; statul de drept înseamnă limitarea puterii prin
drept; statul de drept înseamnă garanţii fundamentale libertăţilor publice, protecţia ordinii legilor; statul de
drept implică existenţa regulilor constituţionale care se impun tuturor; este statul în măsură să concilieze
libertatea şi autoritatea; statul de drept este ordinea juridică ierarhizată şi sistematizată; el semnifică o
concepţie cu privire la putere; el este mai puţin un stat, cât mai ales o mişcare de raţionalizare şi de
ordonare etc.

2.

Condiţiile statului de drept

Instaurarea şi aprofundarea unei autentice şi reale democraţii reprezintă unica ambianţă a statului de drept.
Constituit tocmai ca ―replică‖ la absolutism, voluntarism, totalitarism, statul de drept este incompatibil cu
regimurile politice nedemocratice sau antidemocratice. Determinările democraţiei sunt:
universalitatea participării la rezolvarea problemelor publice;
consacrarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor publice şi private;
pluralismul social;
aplicarea principiului majorităţii în activitatea deliberativă a organelor colegiale;
descentralizarea administrativă şi realizarea autonomiei autorităţilor locale;
instituţionalizarea puterii populare şi promovarea unor mijloace adecvate de exprimare a acesteia
(vot universal, egal, direct şi secret, referendum, iniţiativă legislativă populară ).
Instituţionalizarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului constituie baza a statului de
drept. Aceasta, întrucât ―domnia legii‖ trebuie să însemne protecţia şi securitatea individului, pe baza statutului
său juridic.
Ordinea juridică coerentă şi ierarhizată – ca premisă a statului de drept – presupune, pe de o parte,
articularea în sistem a normelor ce alcătuiesc dreptul, iar, de pe alta, consecinţa logică a celei dintâi,
stabilirea unor raporturi de complementarietate şi de conformitate între elementele sistemului juridic
normativ. La fundamentul sistemului juridic normativ se află două principii: principiul legalităţii şi
principiul constituţionalităţii.
Principiul legalităţii (―principiul juridicităţii‖) – poate fi exprimat prin două cerinţe: ordonarea normelor
juridice într-un sistem unic şi unitar, armonios şi ierarhizat; respectarea regulilor de drept de către toate
subiectele: autorităţi publice, persoane fizice sau juridice.
Principiul constituţionalităţii – cumulează şi articulează mijloacele juridice având ca scop asigurarea
conformităţii regulilor dreptului cu Constituţia. Această cerinţă de conformitate poate fi examinată pe două
planuri: material - presupune raportarea regulilor dreptului la conţinutul reglementărilor constituţionale;
formal - presupune raportarea respectivelor reguli la procedurile instituite de Constituţie pentru emiterea
lor.

3. Sisteme de reglare în interiorul statului de drept
În literatura de specialitate se cunosc următoarele sisteme de reglare în interiorul statului de drept:
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controlul politic asupra executivului exercitat de către parlament;
controlul administrativ;
controlul jurisdicţional al legalităţii actelor administrative; controlul constituţionalităţii legilor;
procedura de conciliere;
căile de atac faţă de hotărârile judecătoreşti ilegale sau fără temei.
Controlul politic se realizează de către Parlament ca una dintre funcţiile lui esenţiale, prin mijloace
instituţionale variate. Acest control se realizează prin:
executivul aduce la cunoştinţă Parlamentul referitor la unele măsuri ce au fost luate;
consultarea prealabilă a Parlamentului în vederea adoptării unor măsuri;
aprobarea de către Parlament a unei acţiuni sau a unui act al autorităţii administrative;
acordarea votului de încredere;
moţiunea de cenzură;
angajarea răspunderii Guvernului la iniţiativa sa;
procedura suspendării din funcţie a şefului statului;
procedura punerii sub acuzare a şefului statului, precum şi procedura în vederea deschiderii urmăririi
penale a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exercitarea funcţiei lor.
activitatea comisiilor parlamentare.
Controlul administrativ se înfăptuieşte în interiorul organelor administrative, fie la iniţiativa acestora, fie
la iniţiativa cetăţenilor. Controlul înfăptuit la iniţiativa organelor administrative funcţionează fie ca un
control ierarhic, fie ca un control de tutelă. Controlul ierarhic aparţine organului administrativ superior
celui controlat şi, dacă legea nu dispune altfel, el este atât un control de legalitate, cât şi un control de
oportunitate şi de eficacitate. Controlul de tutelă administrativă este o formă a controlului administrativ
care se exercită asupra autorităţilor descentralizate. El este un control de legalitate.
Controlul înfăptuit la iniţiativa cetăţenilor poate îmbrăca forma recursului ierarhic. Această formă este
oferită de lege celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative. Recursul ierarhic se îndreaptă la
organul administrativ superior celui care a emis actul, cerându-i acestuia să-l revoce sau să-l anuleze.
Controlul jurisdicţional asupra legalităţii actelor administrative se realizează din exteriorul sistemului
organelor administraţiei de stat, de către autoritatea judecătorească, independentă şi în cadrul unei
proceduri ce are la bază, dreptul la apărare, contradictorialitatea, egalitatea părţilor în proces, diversitatea
căilor de atac faţă de hotărârile ilegale sau netemeinice. El este încredinţat fie instanţelor de drept comun,
fie unor instanţe specializate.
Controlul constituţionalităţii legilor care presupune verificarea conformităţii actelor normative
conţinutului Constituţiei. Sânt bine definite două modele ale acestui control: cel “american‖, care conferă
instanţelor judecătoreşti obişnuite controlul constituţionalităţii legilor; cel “austriac‖, devenit apoi
„european‖, care conferă acest control unor organe speciale şi specializate (curţii sau tribunalelor
constituţionale).
Procedura de conciliere se realizează prin instituţia „ombudsman‖-ului. Încercarea de mediere sau
conciliere între cetăţeni şi administraţie, în legătură cu drepturile şi interesele legitime ale celor dintâi, pe
baza legii şi în limitele ei, constituie, neîndoielnic, un „mecanism‖ indispensabil sau o ―procedură‖
expresivă a statului de drept.
Căile de atac faţă de hotărârile judecătoreşti ilegale sau fără temei constituie de asemenea unul dintre
mecanismele funcţionării statului de drept şi una dintre garanţiile restabilirii legalităţii, atunci când ea a fost
încălcată. Pe lângă căile ordinare de atac, legea instituie şi căi extraordinare de atac. Calea de atac a unei
hotărâri nu este deci doar un ―remediu‖; ea este instrumentul de acţiune în ambianţa statului de drept,
pentru ca legea, inclusiv în activitatea de judecată, să-şi asigure supremaţia şi eficacitatea deplină.

Capitolul 15. Cetăţenia – capacitate a omului şi
instituţie juridică
Dobândirea şi pierderea cetăţeniei
1.

Noţiunea de cetăţenie

Noţiunea de cetăţenie are un dublu sens: instituţie juridică şi condiţia juridică.
Cetăţenia, ca instituţie juridică, reprezintă un ansamblu de norme juridice ce reglementează raporturi
sociale grupate în jurul necesităţii de a asigura plenitudinea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de

68

Constituţie şi legi acelor persoane care, prin sentimentele şi interesele lor, sunt strâns legate de destinele
statului nostru.
Cetăţenia reprezintă condiţia juridică sau statutul ce se creează prin normele juridice acelor persoane care
au calitatea de „cetăţean‖.
Cetăţenia este acea calitate a persoanei fizice ce exprimă legătura politico-juridică permanentă nelimitată
în timp şi spaţiu dintre această persoană fizică şi statul respectiv. Calitatea de cetăţean atribuie persoanei
date plenitudinea de drepturi şi obligaţii reciproce stabilite de Constituţie şi legi. 183
Cetăţenia desemnează legătura juridică între o persoana şi un stat şi nu indică originea etnică a
persoanei.184
Cetăţenia îşi găseşte reglementarea juridică fundamentală în:
- Constituţia Republicii Moldova;
- Legea Republicii Moldova
- Convenţia europeană cu privire la cetăţenie, încheiată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997 şi ratificată de
către Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea din 14 octombrie 1999.
Principiile de bază a reglementării cetăţeniei:
1. Dreptul fiecărei persoane la o cetăţenie;
2. Nediscriminarea cetăţenilor, indiferent de temeiurile dobândirii cetăţeniei;
3. Inadmisibilitatea privării arbitrare a persoanei de cetăţenia ei, de dreptul de a-şi schimba cetăţenia;
4. Evitarea apatridiei;
5. Neproducerea de efecte prin schimbarea cetăţeniei unuia dintre soţi asupra cetăţeniei celuilalt soţ sau
asupra cetăţeniei copilului dacă nu există o cerere scrisă în acest sens a părinţilor185.

2.
Modurile de dobândire a cetăţeniei
Principiile dobândirii cetăţeniei
Principiile ce stau la baza dobândirii cetăţeniei:
1.
jus sanguinis (dreptul sângelui);
2.
jus soli (dreptul locului, a teritoriului pe care s-a născut o persoană);
3.
naturalizare sa u acordarea cetăţeniei la cerere.
Cetăţenia Republicii Moldova se dobândeşte prin:
a.
naştere;
b.
recunoaştere;
c.
înfiere;
d.
redobândire;
e.
naturalizare;
f.
temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
a.
Dobândirea cetăţeniei prin naştere
În baza acestui mod de dobândire a cetăţeniei stau două principii: jus sanguinis şi jus soli. Legislaţia
noastră aplică univoc ambele principii.
Articolul 11 al Legii cetăţeniei stabileşte că „este cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi,
ambii sau unul dintre care la momentul naşterii copilului este cetăţean al Republicii Moldova‖ (jus
sanguinis).
Copilului născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care
este apatrid, iar celalalt cetăţean străin, dacă statul acela nu acordă copilului cetăţenie, i se acordă cetăţenia
Republicii Moldova (jus soli).
Copilul gasit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetăţean al ei, atât timp cit nu este dovedit
contrariul, până la atingerea vârstei de 18 ani.
b.
Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere
Sânt recunoscuţi ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobândit şi au păstrat aceasta cetăţenie
potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobândit cetăţenia conform legii. Sunt
recunoscuţi ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai
Republicii Moldova si ele fac parte din categoriile enumerate în lege.
c. Dobândirea cetăţeniei prin înfiere
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Copilul apatrid dobândeşte automat cetăţenia Republicii Moldova prin înfiere dacă înfietorii (înfietorul)
sânt cetăţeni ai Republicii Moldova.
Asupra cetăţeniei copilului apatrid înfiat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar
celalalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, înfietorii. In cazul în care înfietorii nu cad de comun
acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova, va decide instanţa de judecata, ţinând cont de
interesele acestuia. In cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, se cere consimţământul lui,
autentificat de notar.
Copilul cetăţean străin înfiat de soţi ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii
Moldova, iar celalalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova daca renunţă
la cetăţenia statului
străin, cu excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
d.
Redobândirea cetăţeniei
Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere,
păstrându-şi, la dorinţă, cetăţenia străina, dacă nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute de lege.
e.
Dobândirea cetăţeniei la cerere (naturalizare)
Cetăţenia Republicii Moldova se poate acorda la cererea persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani şi care:
deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază legal şi obişnuit aici cel puţin 10 ani sau este
căsătorită cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani, sau domiciliază legal şi obişnuit nu mai
puţin de 3 ani la copii, inclusiv înfietori şi înfiaţi cetăţeni ai Republicii Moldova;
apatrizilor şi refugiaţilor recunoscuţi care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul R.M. nu mai
puţin de 8 ani.
Condiţiile pentru acordarea cetăţeniei sunt următoarele:
a)
cunoaşterea şi respectarea Constituţiei Republicii Moldova;
b)
cunoaşterea limbii de stat în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
c)
surse legale de existenţă;
d)
pierderea sau renunţarea la cetăţenia unui alt stat dacă o are, cu excepţia cazurilor când pierderea
sau renunţarea nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută.
Condiţia cunoaşterii limbii de stat nu se pune la examinarea cererilor de naturalizare următoarelor
persoane: pensionarilor pentru limita de vârstă; invalizilor a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă
nedeterminată.
Persoanele cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova depun cerere către Preşedintele
ţării la Departamentul Tehnologii Informaţionale. După care toate informaţiile despre persoană, despre
apartenenţa ei se adună într-un aviz, şi împreună cu avizul Serviciului Informaţii şi Securitate, al
Ministerului Afacerilor Interne la care se anexează cererea solicitantului, se expediază Preşedintelui
Republicii Moldova spre soluţionare.
Persoanele cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate depun cereri la reprezentanţele diplomatice,
instituţiile consulare ale Republicii Moldova sau la Ministerul Afacerilor Externe.
În cazul acordării redobândirii, renunţării şi retragerii cetăţeniei Republicii Moldova Preşedintele emite
decret, iar în cazul refuzului de acordare a cetăţeniei, dă un răspuns argumentat. Termenul de examinare a
cererilor nu poate depăşi un an. Termenul va începe din ziua în care au fost depuse toate documentele
necesare186.

3.

Modurile de pierdere a cetăţeniei
Cetăţenia Republicii Moldova se pierde:
a) prin renunţare;
b) prin retragere;
c) in temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Renunţarea la cetăţenie
Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aproba persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani,
cu excepţia cazului in care:
nu va prezenta adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat, ori garanţia
dobândirii unei alte cetăţenii. In cazul in care persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia
Republicii Moldova, in pofida garanţiei, nu va dobândi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni apatridă,
a.
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partea din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii
Moldova referitoare la aceasta persoana se va abroga în modul stabilit;
- a primit ordin de chemare sau se află in serviciu militar în termen sau de alternativă, cu condiţia
deţinerii unui domiciliu legal si obişnuit în Republica Moldova.
b.
Retragerea cetăţeniei
Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasa printr-un decret al Preşedintelui Republicii
Moldova persoanei care:
a dobândit cetăţenia Republicii Moldova in mod fraudulos, prin informaţie falsă sau prin
ascunderea unui fapt pertinent;
s-a înrolat benevol în forţe armate străine;
a săvârşit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale statului.
Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova persoanei nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţului şi
copiilor ei.

4.

Cetăţenia de onoare

Cetăţenia de onoare este acordată unor cetăţeni străini pentru serviciile deosebite aduse ţarii şi naţiunii
respective. Acordarea titlului de cetăţean de onoare este de competenţa parlamentului, care hotărăşte la
propunerea guvernului.
Fiind un titlu onorific, cetăţenia de onoare acordată nu are nici un efect asupra statutului juridic al
cetăţeanului străin. El rămâne cetăţean al statului căruia i-a aparţinut şi înainte de acordarea cetăţeniei de
onoare şi nu este considerat ca având dubla cetăţenie.
În Republica Moldova cetăţenia de onoare nu se acordă.187

5.

Cetăţenii străini şi apatrizii

Problemele de ordin economic şi social cu care se confrunta în ultimi ani populaţia Republicii Moldova
amplifica din ce în ce mai mult fenomenele migraţionale. În prezent, potrivit datelor oficiale aproximativ
600-700 mii dintre cetăţeni activi ai ţării se află în străinătate, majoritatea din care muncesc ilegal.
Conform Legii cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova, se
consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar care are dovadă
apartenenţei sale la un alt stat, apatrid – persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovadă
apartenenţei sale la un alt stat188.
Avem două categorii de cetăţeni străini: cetăţeni străini cu traiul stabilit permanent în Republica Moldova;
cetăţeni străini ce se află temporar în Republica Moldova.
Din considerentele că există un ansamblu de cauze din care cetăţenii străini şi apatrizii se află în Republica
Moldova, este necesar a concretiza aceste noţiuni şi actele ce le sunt eliberate în dependenţă de statutul lor.
Imigrant – cetăţeanul străin sau apatridul care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent în
Republica Moldova şi î-şi pierde acest statut o dată cu părăsirea teritoriului ţării sau cu dobândirea
cetăţeniei Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Migraţiune frontalieră – deplasarea persoanelor în teritoriul Republicii Moldova din teritoriul altui stat în
zonele de frontieră în scopul desfăşurării unei activităţi de muncă în bază de contract, cu condiţia locuirii
permanente pe teritoriul ţării al cărui cetăţean este, şi reîntoarcerii lui zilnice sau, cel puţin, o dată în
săptămână la domiciliul său permanent;
Migraţiune ilegală – intrarea, şederea şi ieşirea în/din teritoriul Republicii Moldova cu încălcarea
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
Repatriat – cetăţeanul Republicii Moldova şi/sau persoana care s-a născut în Republica Moldova şi
urmaşii acestora, precum şi persoana care anterior a locuit permanent pe teritoriul ei cel puţin 10 ani şi care
are dreptul să se stabilească cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii;
Refugiat – persoană care, datorită unei temeri bine întemeiate de a fi persecutată pe motiv de rasă, religie,
naţionalitate, apartenenţă la un grup social sau de opinii politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are
şi care nu poate, sau, datorită acestei temeri, nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări 189.
Sub incidenţa acestor noţiuni nu cad următoarele categorii de persoane:
- personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi membrii
familiilor acestora;
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- personalul misiunilor permanente sau reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în
Republica Moldova şi membrii familiilor acestora;
- corespondenţii şi jurnaliştii acreditaţi în R.M.;
- persoanele pentru care, prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, este stabilit
un alt mod de legalizare pe teritoriul R.M.
Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi, libertăţi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu
unele excepţii ce sunt stabilite de lege190.
Ei beneficiază de drepturi şi de libertăţi fără a leza interesele statului, drepturile şi interesele legitime ale
cetăţenilor Republicii Moldova şi ale altor persoane.
Cetăţenii străini şi apatrizii sunt egali în fata legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.
Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul la domiciliere în Republica Moldova în baza actelor de identitate
valabile. Cei sosiţi temporar în Republica Moldova au dreptul să domicilieze conform actului stabilit de
legislaţie.
Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul la muncă şi la protecţia ei. Ei nu pot fi desemnaţi în funcţie sau
antrenaţi în activităţi pentru care se cere cetăţenia Republicii Moldova.

6.

Noţiunea de azil.
Criteriile de determinare a statutului de refugiat

Problemele refugiaţilor continuă să preocupe multe guverne din întreaga lume, Republica Moldova nefiind
o excepţie în acest sens.
Refugiaţii şi situaţia în care a nimerit această categorie de persoane este o problemă nouă pentru Republica
Moldova, ea se confruntă cu această problemă doar de câţiva ani. Întreaga populaţie trebuie să fie
conştientă de situaţia cu totul dificilă în care au nimerit oameni la fel ca şi noi, însă pentru moment lipsiţi
de adăpost, hrană, lucru etc.
Este important ca fiecare stat să depună eforturile necesare întru crearea unor astfel de condiţii cetăţenilor
săi, încât aceştia să nu-şi părăsească ţara. Pornind de la necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, având în vedere că statul trebuie să asigure concordanţa legislaţiei naţionale cu
principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi cu prevederile tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte, Parlamentul a adoptat Legea Republicii Moldova ―Cu
privire la statutul refugiaţilor din 25.07.2002, în vigoare de la 1.01.2003.
Azil – instituţie juridică prin intermediul căreia statul oferă străinului protecţie, acordându-i statut de
refugiat, azil politic sau protecţie temporară;
Solicitant de azil – străin care solicită statut de refugiat;
Azil politic – protecţie excepţională acordată străinului de către Preşedintele Republicii Moldova La
acordarea azilului, statutului de refugiat, protecţiei temporare, nu se fac discriminări pe motiv de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.
Se respectă confidenţialitatea, unitatea familiei, protecţia copilului.
Statutul de solicitant începe din momentul depunerii de către străin a cererii de acordare a statutului de
refugiat şi se încheie o dată cu emiterea unei decizii prin care el este recunoscut refugiat sau prin care i se
respinge cererea.
În cazul contestării deciziei prin care străinului i s-a respins cererea, acesta îşi păstrează statutul de
solicitant de azil până la epuizarea tuturor căilor ordinare de atac.
Solicitanţii de azil care au intrat ilegal în Republica Moldova sunt consideraţi admişi temporar pe teritoriul
ţării şi nu vor fi sancţionaţi pentru intrarea ilegală în ţară în cazul iniţierii procedurii de acordare a statutului
de refugiat.
Tratamentul acestor persoane se va conforma standardelor internaţionale referitoare la drepturile omului.
Solicitanţii de azil care nu au trecut frontiera de stat vor fi admişi în teritoriul ţării la solicitarea directorului
Direcţiei Principale pentru Refugiaţi. Ei pot fi plasaţi în centre de recepţie, triere şi cazare.
În scopuri de identificare şi evidenţă, solicitanţilor de azil li se întocmesc dosare personale ce conţin date
referitoare la identitatea lor, fotografii, amprentele digitale şi alte date.
Dosarele se păstrează la Direcţia Principală pentru Refugiaţi.
În cazuri excepţionale, persoanele care au deţinut funcţii politice, diplomatice sau de interes public în alte
ţări sau în organisme internaţionale, persoanele care au demonstrat un deosebit ataşament, respect şi interes
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pentru Republica Moldova, alte personalităţi marcante, care sunt persecutate în ţara lor de origine, pot
solicita Preşedintelui Republicii Moldova acordarea de azil politic191.
Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
examinează cererile prin care se solicită azil politic.
Persoanele cărora li s-a acordat azil politic au aceleaşi drepturi şi obligaţii. Persoanele cărora li s-a respins
cererea de acordare a azilului politic pot solicita acordarea statului de refugiat.

7. Statutul de refugiat
De dreptul de a obţine statut de refugiat în Republica Moldova beneficiază străinul care are temeri bine
întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasa, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social
sau pentru opiniile sale politice, care se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, în
virtutea temerilor expuse nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări; sau care neavând nici o cetăţenie
şi aflându-se în afara ţării în care îşi are reşedinţa obişnuită, în virtutea temerilor menţionate, nu poate sau
nu doreşte să se reîntoarcă în ţara de origine. Sunt prevăzute şi cazurile când nu poate fi acordat statut stabil
de refugiat străinului care:
- a comis o crimă împotriva păcii, împotriva umanităţii sau o crimă de război, în sensul instrumentelor
internaţionale;
- a comis, cu intenţie, pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după solicitarea azilului, o infracţiune
pentru care Codul penal prevede o pedeapsă cu închisoare pe un termen de peste 3 ani, ori a comis în afara
ţării o crimă gravă de drept comun.
- a comis acte contrare scopurilor şi principiilor ONU;
- prin comportamentul său ori prin apartenenţa sa la o anumită organizaţie sau grupare, prezintă o
ameninţare pentru securitatea naţională şi pentru opinia publică;
- are mai multe cetăţenii, şi fără un motiv real bine întemeiat, nu a solicitat protecţia uneia dintre ţările al
căror cetăţean este192.
Statutul de refugiat nu poate fi acordat unui străin care intră, legal sau ilegal, în Republica Moldova dintr-o
ţară terţă unde nu a fost persecutat şi unde nu i s-au încălcat drepturile, nu i-au fost periclitate viaţa şi
integritatea corporală, de unde nu a fost returnat sau expulzat în sensul prevederilor legii, cu excepţia
cazurilor când străinul a intrat în ţară cu scopul de a-şi unifica familia193.
Cererea de acordare a statutului de refugiat se depune îndată ce:
solicitantul s-a prezentat într-un punct de control al trupelor de grăniceri pentru trecerea frontierei
de stat;
solicitantul a intrat pe teritoriul Republicii Moldova;
în ţara de origine a solicitantului cu drept de şedere în Republica Moldova au survenit evenimente
care îl determină să ceară protecţie.
Solicitanţii de azil depun o cerere scrisă la Direcţia Principală pentru Refgiaţi. La fel, pot fi depuse la
punctele de trecere a frontierei de stat sau la secţiile de poliţie urmând a fi expediate Direcţiei Principale
pentru Refugiaţi. În privinţa persoanelor care au solicitat azil la punctele de trecere a frontierei de stat sau
la organele de poliţie, în condiţii de confidenţialitate se întocmeşte un proces verbal.
Solicitantului i se eliberează de către organele de poliţie sau cele de la frontieră o adeverinţă provizorie,
care ţine loc de document temporar de identitate şi care permite deplasarea până la Direcţia Principală
pentru Refugiaţi. Aici se înregistrează cererea de acordare a azilului, toate datele importante oferite de
solicitant şi i se eliberează un document care certifică identitatea acestuia şi asigură interdicţia de returnare
sau expulzare. În baza informaţiei pregătite de Direcţia Principală pentru Refugiaţi, directorul acesteia ia
una din următoarele decizii: privind aprobarea cererii de acordare a statutului de refugiat; privind
respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat.
Decizia va fi motivată şi se va comunica solicitantului cât mai curând posibil. La cerere, o copie a deciziei
se eliberează Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
În cazul în care cererea de acordare a statutului de refugiat se respinge, în decizii se va indica dreptul şi
termenul în care cererea poate fi atacată, precum şi obligaţia de a părăsi teritoriul Republicii Moldova la
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expirarea termenului de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a deciziei privind respingerea
cererii.
Decizia de respingere poate fi atacată cu apel la Consiliul pentru Refugiaţi în termen de 10 zile de la
comunicare.
Decizia Consiliului pentru Refugiaţi poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel în termen de 5 zile de la
comunicarea deciziei.
În practica internaţională sunt câteva cazuri speciale de recunoaştere a refugiaţilor 194.
Refugiaţii sunt civili. O persoană care continuă să desfăşoare o luptă armată împotriva ţării sale de origine
din ţara de azil nu poate fi considerat refugiat.
O persoană care fuge pentru a scăpa de urmărirea penală din cauza unei infracţiuni de drept comun comise
nu este în mod necesar exclusă de la obţinerea statutului de refugiat. Persoanele condamnate pentru
activităţile lor politice pot solicita statutul de refugiat.
Persoanele care au comis crime de război sau încălcări grave ale dreptului umanitar internaţional şi ale
dreptului internaţional, ale drepturilor omului inclusiv, cele care au participat la genocid sunt excluse, în
mod expres de la protecţia şi asistenţa acordată refugiaţilor.
Homosexualii pot solicita statut de refugiat din cauza persecuţiei căreia pot fi expuşi din cauza apartenenţei
lor la un grup social.

8.

Migraţia şi statutul imigrantului

Migraţia este un fenomen multidisciplinar şi complicat al existenţei umane. Adoptarea noii Legi a
Republicii Moldova cu privire la migraţiune şi reorganizarea Serviciului de Stat Migraţiune în
Departamentul Migraţiune reprezintă un salt calitativ nou în domeniul reglementării proceselor
migraţioniste în ţară. Migraţia se divizează în:
- migraţie de familie;
- migraţie de muncă;
- migraţie pentru obţinerea studiilor.
O atenţie deosibită se acordă reglementării imigraţiei de familie, care are drept scop reintegrarea familiei şi
păstrarea integrităţii acesteia. Prioritate o au minorii care trec cu traiul la părinţii lor şi persoanele în vârstă
sau părinţii care au nevoie de întreţinere şi ajutor. Persoanele care doresc să se stabilească cu domiciliul pe
teritoriul Republicii Moldova în scopul reintegrării familiei vor solicita adeverinţă de imigrant şi vor
confirma că dispun de spaţiu locativ şi mijloace suficiente pentru satisfacerea necesităţilor familiei
reintegrate. Familia imigrantului poate să includă: soţia (soţul), copiii, tatăl şi mama, precum şi persoanele
asupra cărora este stabilită tutela sau curatela. Persoanele nominalizate, cu excepţia copiilor minori şi a
soţiei (soţului), pot imigra în Republica Moldova numai în cazul în care se stabilesc cu traiul la persoane
care cel puţin de 3 ani domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova.
Migraţia de muncă are drept scop plasarea in câmpul muncii a lucrătorilor imigranţi care posedă specialităţi
deosebit de solicitate în ţară şi a specialiştilor de calificare înaltă, atragerea investiţiilor străine, precum şi
plasarea în câmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova în scopul reducerii şomajului
intern.
Au drept de muncă în Republica Moldova numai acei cetăţeni străini şi apatrizi care au obţinut de la
Departamentul Migraţiune permise de muncă permanente sau cu termen fixat.
Migraţia pentru obţinerea studiilor are loc conform Convenţiei încheiate de Republica Moldova cu alte
state, precum şi în baza contractelor încheiate de instituţiile de învăţământ din Republica Moldova,
autorizate in modul stabilit, cu persoane fizice sau juridice străine. Ei se bucură de aceleaşi drepturi şi
aceleaşi obligaţii ca şi elevii şi studenţii din Republica Moldova.
Migraţiunea frontalieră a populaţiei din zonele de frontieră ale ţării se reglementează în baza tratatelor
bilaterale încheiate între Republica Moldova şi statele vecine.
Statutul de imigrant se acordă cetăţeanului străin sau apatridului din momentul eliberării adeverinţei de
imigrant de către Departamentul de Migraţiune şi încetează o dată cu obţinerea cetăţeniei Republicii
Moldova sau cu emigrarea cu trai permanent peste hotarele ţării.
Legea cu privire la migraţiune prevede şi restricţii privind imigrarea. Se interzice imigrarea cetăţenilor
străini şi apatrizilor care:
prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea, sănătatea morală publică;
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au comis infracţiuni contra păcii, infracţiuni grave de altă natură, inclusiv militare contra
umanităţii, dacă aceste acţiuni au fost definite în actele militare;
au antecedente penale nestinse;
suferă de boli care prezintă pericol pentru sănătatea publică.
Pentru o anumită perioadă de timp este interzisă imigrarea cetăţenilor străini şi a apatrizilor care: au fost
anterior expulzaţi – pentru 5 ani; au încălcat anterior regimul de şedere în ţară pentru – 3 ani; au practicat
activitate de muncă în mod ilegal pentru – 3ani; au comunicat intenţionat informaţii false despre sine –
pentru 1 an195.
Persoanele care au copii comuni cu persoanele care locuiesc permanent în teritoriul Republicii Moldova nu
cad sub incidenţa acestor patru puncte.
O dată cu acordarea statutului de imigrant ei beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de toate
drepturile şi libertăţile prevăzute de legislaţia în vigoare cu următoarele restricţii:
nu pot fi desemnaţi în funcţii sau antrenaţi în activităţi pentru care, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, se cere cetăţenia Republicii Moldova;
nu beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele legislative, executive şi în alte organe
eligibile;
nu pot organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau
securităţii naţionale;
nu pot organiza pe teritoriul ţării partide politice sau alte grupări similare şi nu pot fi membri ai
acestora;
nu pot finanţa partide, organizaţii social-politice, grupări sau manifestaţii;
nu pot satisface serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova;
nu pot desfăşura o activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără obţinerea permisului de
muncă, eliberat de Departamentul Migraţiune196.
Obligaţiile imigranţilor pe teritoriul Republicii Moldova:
să respecte Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare;
să-şi legalizeze şederea pe teritoriul Republicii Moldova la autorităţile administraţiei publice de
specialitate;
să se prezinte în termen de 3 zile (cu excepţia zilelor de odihnă şi de sărbătoare) de la data eliberării
adeverinţei de imigrant la autorităţile de evidenţă şi documentare a populaţiei pentru obţinerea permisului
de şedere;
să părăsească teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere stabilit;
să achite impozitele, taxele şi alte plăţi stabilite de legislaţie, dacă tratatele internaţionale nu
stabilesc altfel;
să efectueze examenul medical în scopul depistării virusului imunodeficitar uman (HIV), a maladiei
SIDA şi a bolilor ce prezintă pericol pentru sănătatea publică197.
Adeverinţa de imigrant se eliberează, în funcţie de motivul imigrării, cetăţeanului străin sau a apatridului
sosit pe un termen de peste 90 zile, care este obligat să se adreseze Departamentului Migraţiune, cu o luna
înainte de expirarea acestui termen, cu un demers în care solicită eliberarea ei. În Republica Moldova
adeverinţa de imigrant este de 2 tipuri: cu termen fixat; permanentă (cu durată nedeterminată).
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Capitolul 16. Statutul constituţional
al omului şi cetăţeanului
1. Noţiune de drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor

Drepturi şi libertăţi fundamentale – ansamblu al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor consacrate prin
Constituţie în vederea asigurării şi liberei manifestări a lor. Cetăţenii sânt egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege. 198
Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective indespensabile pentru libera dezvoltare a
persoanelităţilor umane drepturi stabilite prin constituţie şi garanţie prin constuţie şi legi.199

2. Natura juridică a drepturilor fundamentale

În literatura juridică se arată că, drepturile fundamentale ale cetăţenilor nu se deosebesc de alte drepturi
subiective nici prin natura lor nici prin obiectul lor. Aceste drepturi îşi justifică pe deplin existenţa ca o
categorie distinctă de celelalte drepturi prin importanţa economică, socială şi politică pe care o au. Acesta
justifică şi interesul teoretic şi practic al reluării în discuţie a naturii juridice a drepturilor fundamentale.
Teoria drepturilor naturale. Fondatorul şcolii dreptului natural este olandezul Hugo Grotius. Conform
teoriei sale, drepturile esenţiale ale oamenilor se datorează însăşi faptului naşterii. Deşi etapele evoluţiei
acestei teorii, corespunzătoare celor doi mari gânditori ai antichităţii sunt: dreptul natural obiectiv şi dreptul
natural subiectiv.
Şcoala dreptului natural dezvoltă două idei fundamentale şi anume:200
condiţia existenţei omului vine de la starea de natură, în care oamenii trăiau în deplină existenţă
între ei. Conform unor adepţi ai acestei teorii, omul în starea de natură avea o libertate totală şi era egal cu
ceilalţi.
renunţarea la libertatea absolută şi acceptarea supunerii unei autorităţi.
Teoria lui J.J. Rousseau cuprinsă în celebra lucrare ‖Contractul social‖. Aceasta încearcă să legitimeze
puterea instituită prin contractul dintre oameni şi autorităţi. S-a spus că oamenii îşi înstrăinează toată
libertatea lor în folosul monarhului. Tomas Hobbes susţine că libertatea tuturor este cedată în folosul unui
om sau al unui consiliu.
Potrivit concepţiei lui Locke, respectarea drepturilor naturale este asigurată şi garantată de buna organizare
a puterilor în stat. El susţine că dacă puterea legiuitoare nu respectă drepturile indivizilor, poporul poate să
aleagă o altă putere care să respecte angajamentul luat prin contractul social, iar măsura renunţării
indivizilor la libertăţile lor naturale depinde de condiţiile şi nevoile lor generale, fiind de preferat o
renunţare cât mai mică de la această libertate.
Şcoala dreptului natural a influenţat şi a transmis mesajul său pentru adoptarea mai târziu a Declaraţiei
franceze a drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789
Teoria conform căreia drepturile fundamentale sunt drepturi subiective. Drepturile şi îndatoririle fundamentale
există numai în cadrul unui raport juridic concret, care este raportul de cetăţenie. Drepturile fundamentale nu se
deosebesc de drepturile subiective nici prin natura lor, nici prin obiectul acestora.
Unele drepturi cetăţeneşti au acelaşi obiect ca şi drepturile subiective născute în cadrul unor raporturi de
drept al muncii, drept civil sau în materia procedurii, respectiv dreptul la muncă şi protecţia socială a
muncii, dreptul de proprietate privată, dreptul la apărare201.
Drepturile fundamentale se vor naşte în cadrul raportului juridic la îndeplinirea termenului sau condiţiei
prevăzute de lege, ca excepţie este raportul de cetăţenie ce se naşte ca urmare a dobândirii cetăţeniei la
cerere şi prin repatriere. Afectarea de un termen a existenţei unor drepturi fundamentale este determinată de
dezvoltarea persoanei, de aptitudinile fizice sau intelectuale ale acesteia.

3. Corelaţia dintre reglementările interne şi cele internaţionale privind
drepturile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
În timpul care a trecut de la crearea Organizaţie Naţiunilor Unite şi desigur de la adoptarea Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului (decembrie 1948), instituţia drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor
fundamentale a cunoscut o dinamică aparte, plină de semnificaţii.
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Evoluţia instituţiei s-a exprimat prin excepţia a două mari categorii de reglementări şi anume reglementări
interne şi reglementări internaţionale. Pactele, convenţiile, declaraţiile şi alte asemenea acte adoptate pe
plan internaţional pun în valoare realitatea în sensul căreia aplicarea convenţiilor relative la drepturile
omului trebuie făcută ţinând seama de necesitatea permanentă a amortizării cerinţelor cooperării
internaţionale în acest domeniu cu principiul suveranităţii statelor, deoarece procedurile care ar nesocoti
acest raport ar duce la un amestec în afacerile lor interne.202
Carta Organizaţie Naţiunilor Unite este formularea acestor drepturi şi libertăţi pe calea unor convenţii
internaţionale urmând ca realizarea lor să aibă loc prin reglementări de drept intern. Articolele 4 şi 8 (1) din
Constituţia Republicii Moldova prevăd:
Dispoziţiile constituţionale privind drepturile si libertăţile omului se interpretează si se aplica in
concordanta cu Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care
Republica Moldova este parte. Daca exista neconcordanţe intre pactele si tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte si legile ei interne, prioritate au
reglementările internaţionale.
Republica Moldova se obliga sa respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite si tratatele la care este
parte, sa-si bazeze relaţiile cu alte state pe principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului
internaţional.

4. Principiile reglementării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
Principiu provine din latinescul principium, care înseamnă început.
În ceea ce priveşte instituţia drepturilor fundamentale ale omului, pot fi menţionate anumite principii din
categoria principiilor dreptului.
În cadrul sistemului nostru constituţional, instituţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor
se întemeiază pe următoarele principii:203
universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale,
neretroactivitatea legii;
egalitatea în drepturi а cetăţenilor;
ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice numai de persoanele саге аu cetăţenia Republicii Moldova;
protecţia cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate;
protecţia juridică а cetăţenilor străini şi apatrizilor,
refuzul de а extrăda şi de а ехрulzа cetăţenii Republicii Moldova din ţară:
prioritatea reglementărilor internaţionale faţă de cele nаţionalе;
accesul liber la justiţie204;
caracterul de excepţie al restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi;
garantarea reală şi efectivă a drepturilor fundamentale cetăţeneşti;
umanismul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
legătura organică dintre drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.
Acestea rezultă din capitolul I Titlul II al Constituţiei (art. 15-21).

5. Sfera drepturilor omului şi cetăţeanului
Drepturile şi libertăţile civile, politice (libertăţile individuale mai ales prima generaţie) au apărut ca măsuri
de protecţie a individului contra violenţei şi arbitrariului guvernanţilor, ca revendicări ale unei poziţii
juridice egale în faţa legii. Apoi s-au impus drepturile sociale, economice şi culturale – drepturile din a
doua generaţie – între care s-au inclus îndeosebi dreptul la muncă, dreptul la educaţie, dreptul la asigurare
materială de bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă. Dacă drepturile juridice şi politice nu
presupuneau, în principiu şi acţiuni concrete din partea statului în afara obţinerii în faţa libertăţii persoanei
(erau şi mai sunt numite şi drepturi negative) drepturile sociale, economice şi culturale implică din partea
statelor acţiuni, măsuri, garanţii materiale. Drepturile social-economice s-au impus mai ales după adoptarea
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, eveniment de la care şi constituţiile au trebuit să le
renumească şi proclame.205
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În deceniul al VIII-lea al secolului XX s-au impus noi drepturi ale omului, drepturile din a treia generaţie,
denumite drepturi de solidaritate, în care sunt incluse dreptul la pace, la dezvoltare, la mediu înconjurător
sănătos etc., ce por fi realizate numai prin cooperarea statelor şi nu individual de către fiecare dintre ele.
Se considera totodată că un drept al omului este dreptul la un nivel de viaţă satisfăcător. Noţiunea de nivel
de viaţă satisfăcător include, dreptul la alimentaţie, la îmbrăcăminte şi la o locuinţă satisfăcătoare. Sau este
teoretizat ca drept al omului dreptul de intimitate (la respentul vieţii personale), subliniindu-se în mod
corect că trebuie remarcată amplasarea materiei cuprinsă sub această noţiune cu uneori riscul de a include
aici qvasi-totalitatea drepturilor fundamentale ale persoanei umane.
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Capitolul 17. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului
1. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
Criteriile de clasificare
Necesitatea unei clasificări a unei ordine în gruparea şi enumerarea drepturilor fundamentale au apărut
numai după ce aceste drepturi au fost proclamate prin declaraţii de drepturi şi mai ales prin constituţii. În
literatura de specialitate s-au făcut multe clasificări. Cea mai autorizată clasificare, pentru vremea sa, se
consideră cea dată de Pollegrino Rossi, în timpul când în Franţa se forţa învăţământul dreptului
constituţional. Astfel, el distrugea trei categorii de drepturi: private; publice; politice.
O altă clasificare des întâlnită este cea care prezintă drepturile fundamentale sub două grupe: egalitatea
civilă; libertatea individuală.
Paul Negulescu împărţea libertăţile publice în două categorii şi anume: libertăţile primordiale sau primare;
libertăţi secundare sau complemetare.
Caracteristic pentru literatura juridică dinaintea celui de-al doilea război mondial este faptul că în
clasificarea drepturilor nu cuprinde nici drepturile social-economice şi cu unele excepţii, nici drepturile
politice, căci plecând de la faptul că Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 nu
vorbea nimic despre „drepturile politice‖, se pare că în concepţia autorilor acesteia nu erau socotite drepturi
ci modalităţi de exercitare a unei funcţii.
Folosind criteriul drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti vom clasifica drepturile fundamentale ale cetăţenilor
Republicii Moldova.206
Prima categorie a formează inviolabilităţile, adică acele drepturi fundamentale, care asigură viaţa,
posibilitatea de mişcare a individului, asigură siguranţa sa fizică, a domiciliului său. În această categorie se
includ dreptul la viaţă, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la libera circulaţie,
dreptul la căsătorie, la ocrotirea familiei şi copilului.
A doua categorie o formează drepturile social-economice şi culturale, adică acele drepturi care asigură
dezvoltarea materială şi culturală a persoanei, permiţând acesteia să participe la viaţa socială. În această
categorie vom include: dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la învăţătură, dreptul la asigurarea
materială şi bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă, drepturi tinerilor la asigurare din partea statului a
condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice şi intelectuale, dreptul la proprietate, dreptul la
moştenire, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de a te bucura de cea mai bună sănătate fizică şi
mintală pe care o poţi atinge.
O a treia categorie de drepturi o formează drepturile exclusive politice, adică drepturile care prin conţinutul
lor pot fi folosite numai pentru participarea cetăţenilor la conducerea statelor, la guvernare şi anume
drepturile electorale.
A patra categorie o formează drepturile social-politice, adică a cele drepturi care pot fi exercitate de
cetăţeni, la alegerea lor, atât în vederea asigurării dezvoltării lor materiale, cât şi în scopul participării lor la
conducerea de stat şi anume: libertatea conştiinţei, libertatea cuvântului, libertatea presei, dreptul de
asociere la grevă, libertatea întrunirilor, mitingurilor şi demonstraţiilor, secretul corespondenţei şi al
convorbirilor telefonice, dreptul la informaţie (informare).
A cincea categorie o formează drepturile garanţii, adică dreptul de petiţionare şi dreptul celui vătămat întrun drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat de a cere organelor competente, în condiţiile
prevăzute de lege, anularea actului şi repararea pagubei.
În clasificarea expusă nu este cuprins dreptul de azil, deoarece el nu este un drept al cetăţenilor Republicii
Moldova.

2. Inviolabilităţi
La categoria inviolabilităţilor menţionăm: dreptul la viaţă; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea
domiciliului; dreptul la libera circulaţie; dreptul la căsătorie, la ocrotirea familiei şi a copiilor.
Dreptul la viaţă. Articolul 24 din Constituţia Republicii Moldova reglementează şi garantează, pentru
prima dată în mod expres, trei drepturi fundamentale: dreptul la viaţă, dreptul la integritate fizică şi dreptul
la integritate psihică.
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Dreptul la viaţă implică în primul rând, că nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar. Interzicerea
pedepsei cu moartea exprimă tendinţa dominantă existentă azi în lume. Pedeapsa cu moartea este nu numai
o încălcare a drepturilor naturale ale omului, dar este prin natura sa o cruzime ce foarte rar s-a dovedit
dreaptă şi niciodată eficientă.
Interzicerea pedepsei cu moartea exprimă voinţa politică a populaţiei Republicii Moldova, deoarece
pedeapsa cu moartea produce efecte ireparabile. Constituţia Republicii Moldova protejează dreptul la viaţă
a persoanei numai în sensul ei fizic, această soluţie fiind mai eficientă din punct de vedere juridic. Dreptul
la viaţă a fiecărei persoane din Republica Moldova este garantat şi prin încriminarea în Codul Penal al
Republicii Moldova a infracţiunilor contra vieţii.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stabileşte în articolul 3: „orice om are dreptul la viaţă, libertate
şi la inviolabilitatea persoanei.207
Dreptul la integritate fizică şi psihică a persoanei. Respectul integrităţii fizice a persoanei stabileşte că
nimeni nu poate, să facă obiectul nici unei atingeri în ce priveşte integritatea sa fizică din partea terţelor sau
a statului decât dacă această atingere este stabilită de lege în apărarea unui interes colectiv recunoscut ca
fiind superior celui al integrităţii individuale. Problema atingerilor aduse integrităţii fizice a persoanei
îmbracă două aspecte: atingerile ilegale aduse acestei integrităţi şi atingerile legale ale acestuia.
Atingerile ilegale aduse integrităţii fizice a persoanei sunt sancţionate de dreptul penal. Sunt sancţionate
mai întâi, atingerile aduse integrităţii fizice a persoanei de către terţe persoane fără consimţământul
victimei, sau uneori şi atingerile aduse integrităţii fizice în prezenţa acestui consimţământ. Articolul 24,
aliniatul 2 stipulează că nimeni nu va fi supus la torturi nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori
degradante.
Tortura – acţiunile săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere prin care se provoacă, în mod intenţionat,
unei persoane o durere sau suferinţe puternice, fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obţine de la
această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care
aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a intimida sau de a face presiuni
asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat
pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea. Codul penal al Republicii Moldova prevede infracţiuni
săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere şi pedepseşte penal cazurile de tratament inuman sau
degradant faţă de persoanele arestate. Integritatea fizică şi psihică este reglementată şi de un şir de acte
internaţionale.
Inviolabilitatea persoanei - este dreptul cetăţeanului de fi şi a se putea comporta liber, de a nu fi ţinut în
sclavie sau în orice altă servitaute, de a nu fi supus la munci forţate, de a nu putea fi reţinut, arestat sau
exilat, decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege şi de a se apăra în orice proces şi în toate
fazele acestuia. Inviolabilitatea persoanei, prin conţinutul său, concretizează dreptul oricărui om la
libertatea şi la securitatea persoanei sale. În acest sens, nici un cetăţean nu poate fi arestat sau deţinut şi în
general, privat de libertatea sa, decât pentru motive legale şi în conformitate cu o procedură legală.
Legislaţia noastră stabileşte că nici o persoană nu poate fi reţinută sau arestată, dacă împotriva ei nu există
probe sau indicaţii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută şi pedepsită prin lege. Reţinerea şi arestarea
unei persoane sunt pe larg prevăzute în Codul de Procedură Penală, care stabileşte, de altfel şi ce se
înţelege prin probe sau indicii temeinice.
Libertatea persoanei implică şi un alt principiu şi anume, că nimeni nu poate fi întemniţat pentru singurul
motiv că nu este în măsură să exercite o obligaţie contractuală.
Dreptul la apărare. O componentă a libertăţii persoanei, dar care poate fi considerată şi un drept distinct
este dreptul la apărare208. Constituţia Republicii Moldova prevede la acest capitol în art. 26: „dreptul la
apărare este garantat şi fiecare om are dreptul să reacţioneze independent prin mijloace legitime, la
încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale‖209.
Dreptul la apărare poate avea o accepţiune restrânsă (în sensul folosirii unui apărător) şi o accepţiune largă.
În această din urmă accepţiune dreptul la apărare înseamnă totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale,
care oferă persoanei posibilitatea de a se apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, să conteste învinuirile, să
scoată ţa iveală nevinovăţia sa. Acelaşi lucru în cauzele civile, unde pârâtul poate folosi toate mijloacele
procedurale pentru a dovedi netemeinicia pretenţiilor reclamatului, poate apela în aceste situaţii şi la
serviciile unei persoane calificate.
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Inviolabilitatea domiciliului. Ca drept fundamental, inviolabilitatea domiciliului este dreptul cetăţeanului
de a nu i se pătrunde în locuinţa sa fără învoirea sa, decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege.
Inviolabilitatea domiciliului este prevăzută în Constituţia Republicii Moldava, care stabileşte: „Domiciliul
şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul său în reşedinţa unei
persoane fără consimţământul acesteia‖210.
Constituţia prevede că se poate pătrunde în locuinţa unei persoane în cazurile şi condiţiile prevăzute de
lege. Legea prevede cum trebuie efectuată orice vizitare a domiciliului unei persoane de către organele
statului, stabilind sancţiuni pentru încălcarea acestei proceduri.
Dreptul la libera circulaţie cuprinde două aspecte: libera circulaţie pe teritoriului statului propriu; libera
circulaţie pe teritoriul altor state
Cât priveşte libera circulaţie în statul nostru, aici funcţionează principiul potrivit căruia cetăţenii au dreptul
de a circula nestânjenit pe teritoriul statului şi de a-şi stabili acolo unde doresc reşedinţa. O precizare
simplă se impune cât priveşte statele federative în care, în funcţie de legislaţia fiecărui stat membru, există
munte interdicţii privind exercitarea unor profesii, ocuparea unui loc de muncă, lucrări ce firesc, pun sub
anumite rezerve posibilitatea reală de circulaţie.
Cât priveşte libera circulaţie în alte state, aici funcţionează regula în sensul căreia orice persoană este liberă să
părăsească orice ţară, inclusiv propria ţară. De asemenea, orice om care se află în mod legal pe teritoriul unui
stat are acolo dreptul de a circula liber şi de a-şi alege liber reşedinţa. Articolul 27 din Constituţia Republicii
Moldova prevede: „Dreptul la libera circulaţie în ţară e garantat . Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi
este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul in orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni
în ţară.‖
Expulzare . Daca in unele sisteme expulzarea este un ordin care emana de la o autoritate administrativa, în
sistemul nostru juridic expulzarea se hotăraşte doar de justitie.
Prin expulzare un stat poate sa oblige o persoana sa paraseascatara, punând astfel capăt în mod silit
sejurului . In dreptul nostru numai cetaţenii străini şi apatrizii pot fi expulzaţi de pe teritoriul satatului, însă
cetaţenii Republicii Moldova, indiferent de circumstanţe nu pot fi expulzaţi din propria ţară. Expulzarea
este o masura luată pentru ocrotirea ordinii de drept, a ordinii economice sau juridice, a siguranţei statului
sau pentru ofense aduse statului de reşedinţă sau unui stat strain.
Extradarea este o forma de silire a unui străin de a părăsi teritoriul statului. La fel ca şi expulzarea nu poate
fi aplicată cetaţenilor proprii . Spre deosebire de expulzare, extradarea începe din momentul depunerii
cererii din partea unui stat străin. Scopul său este impiedicarea refugierii unor infractori pe teritoriul altor
state pentru a scapa de raspunderea penală . Extradarea se poate face doar in baza unei convenţii
internaţionale şi în condiţii de reprocitate şi extradarea se hotaraşte doar de justiţie
Dreptul la căsătorie, ocrotirea familiei şi a copiilor. Acest drept înseamnă libertatea căsătoriei care
trebuie să fie liber consimţită de către viitorii soţi. Constituţia şi legile recunosc şi garantează dreptul de a
se căsători şi de a întemeia familia, bărbatului şi femeii începând de la o vârstă nobilă. Nici o căsătorie nu
se poate încheia fără consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi. În conţinutul acestui drept
fundamental intră şi dreptul ce implică obligaţii din partea statului pe teritoriul căruia se află beneficiarii
acestui drept. În acest sens legislaţia cuprinde dispoziţii de ocrotire pe care le cere condiţia de minor. Orice
copil trebuie să fie înregistrat după naştere şi să primească un nume, să dobândească o cetăţenie. Statul
trebuie să sprijine material familiile cu copii, să asigure educaţia prin şcoală (gratuitatea şi obligativitatea
unor trepte de învăţământ), să garanteze pregătirea pentru o profesie şi condiţii de muncă adecvate pentru
tineri etc.

3. Drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale
La această categorie se atribuie: dreptul la muncă (libertatea muncii); dreptul la odihnă; dreptul la
învăţătură; dreptul la asigurarea materială în caz de bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă (dreptul al
pensie şi asistenţă socială); dreptul tinerilor la asigurarea din partea statului a condiţiilor lor fizice şi
intelectuale; dreptul la proprietate; dreptul la moştenire; dreptul la un nivel de trai decent; de cea mai bună
sănătate fizică şi mintală.211
Dreptul la muncă (libertatea muncii). Este cel mai important drept social-economic, având un
conţinut complex. În conţinutul dreptului la muncă, ca elemente definitorii reţinem: libertatea alegerii
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profesie; libertatea alegerii locului de muncă, în sensul posibilităţii cetăţeanului de a desfăşura, potrivit
pregătirii sale, o muncă liberă aleasă sau acceptată în domeniul economic, administrativ, juridic, social sau
cultural, posibilitatea garantată de către stat; retribuţia pentru munca depusă; ajutorul de şomaj; securitatea
şi igiena muncii; măsuri specifice de ocrotire a muncii femeilor şi tineretului.
Dreptul muncii este reglementat atât pe plan internaţional cât şi pe plan naţional.
Pe plan internaţional dreptul muncii este garantat de multiple convenţii la majoritatea cărora Republica
Moldova este parte.
În Constituţia Republicii Moldova art. 43 prevede că orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere
a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.
Persoanele au şi dreptul la negocieri în materie de muncă. Codul muncii la fel garantează acest drept,
stabileşte garanţiile la angajare la lucru.
Dreptul la protecţia muncii. Constituţia Republicii Moldova prevede că 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, odihna săptămânală, concediu de odihnă plătit,
prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice. Durata de lucru este fixă, şi anume, cel
mult 40 de ore pe săptămână. La fel prin constituţie este interzisă munca forţată. Codul muncii prevede că
salariaţii sunt obligaţi şi ei să respecte regulile de protecţie a muncii, să fie instruiţi în domeniu.
Dreptul la odihnă este consecinţa firească a dreptului de muncă şi permite cetăţenilor de a-şi reface forţa
cheltuită în procesul muncii, de a avea un timp liber în care să se odihnească, să-şi completeze pregătirea
profesional-ştiinţifică şi culturală, să participe la viaţa politică, socială, sportivă. În conţinutul dreptului la
odihnă sunt cuprinse în principal următoarele elemente: odihna, timpul liber; limitarea raţională a muncii;
concedii periodice plătite; remunerarea zilelor de sărbătoare.
Dreptul la un mediu sănătos. În prezent Republica Moldova a ratificat 16 Convenţii Internaţionale în
domeniul mediului şi beneficiază de suport informaţional, tehnic şi financiar pentru realizarea prevederilor
acestora pe propriul teritoriul prin schimb de experienţă, participarea la diferite întruniri internaţionale şi
implementarea diverselor proiecte.
Dreptul omului de a trăi într-un mediu sănătos este o exprimare sintetică a dreptului primordial al omului la
viaţă, la existenţă, la sănătate, la demnitate, acestea fiind drepturi inalienabile garantate de legea
fundamentală, cât şi de diverse acte internaţionale.
Dreptul la învăţătură cuprinde în conţinutul său dreptul persoanei de a i se asigura: învăţământul primar
obligatoriu, gratuit şi accesibil tuturor; învăţământul secundar generalizat, accesibil tuturor şi gratuit;
învăţământul superior accesibil tuturor, în deplină egalitate şi gratuit; garanţiile materiale necesare
desfăşurării unui proces de învăţământ modern şi eficient (cadre didactice competente, construcţii,
laboratoare, biblioteci, materiale didactice). Toate acestea implică obligaţii corelative şi ferme din partea
statului pentru dezvoltarea reţelei şcolare la toate nivelurile de învăţământ, pentru asigurarea unui sistem
adecvat de burse, pentru ameliorarea condiţiilor materiale ale personalului didactic.
Dreptul la învăţătură este garantat prin caracterul deschis al sistemului de învăţământ şi îndeosebi, prin
asigurarea de şanse egale, care să permită accesul la treptele superioare de învăţământ(atunci când acest
sens se realizează selectiv) numai pe criteriu competenţei profesionale a candidaţilor. Tot în conţinutul
dreptului la învăţătură se include şi libertatea părinţilor de a alege pentru copiii lor instituţii de învăţământ.
Dreptul la asigurare materială în caz de bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă (dreptul la pensie şi
asistenţă socială). Acest drept social-economic înseamnă posibilitatea pentru cetăţean ca atunci, când dintrun motiv din cele menţionate (bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă) nu mai poate desfăşura o
activitate, pentru care să primească un salariu (să fie remunerat), să primească sprijinul material necesar
traiului său şi familiei sale.
Dreptul la asigurarea materială, ca drept fundamental al cetăţeanului, cuprinde în conţinutul său mai multe
drepturi, precum: la pensie, la ajutoare de boală şi ajutoare sociale, asistenţă medicală, la ajutor de deces, la
concediul de maternitate plătit.
El exprimă dreptul pe care-l are orice persoană la securitate socială, inclusiv la asigurări sociale.
Dreptul la proprietate. Este un drept fundamental de veche tradiţie în catalogul drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti, dreptul de proprietate este garanţia fiecărui cetăţean. În conţinutul acestui drept cuprinde
dreptul persoanei fizice de a dobândi o proprietate, de a se folosi şi de a dispune liber în legătură de
proprietatea sa şi de a putea transmite dreptul său altuia. Realizarea dreptului de proprietate presupune
obligaţia statului de a garanta şi apăra proprietatea obişnuită pe căi licite.
Articolul 46, aliniatul 3 al Constituţii Republicii Moldova prevede, că averea dobândită licit, în baza
dreptului de proprietate, nu poate fi confiscată; caracterul licit al dobândirii se prezumă.
Dreptul la proprietate implică garanţia dreptului cetăţeanului de a putea fi expropriat sau lipsit arbitrar de
proprietatea sa sau de unele atribute ale dreptului de proprietate. Exproprierile pot privi numai terenurile şi
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construcţiile, se pot realiza numai în baza unei legi şi numai pentru interese publice (lucrări de interes
public), clar definit prin lege.
Dreptul de moştenire în virtutea căruia o persoană poate dobândi pe cale succesorală, în condiţiile legii,
orice bun. În baza Constituţiei Republicii Moldova (articolul 46, aliniatul 6), dreptul la moştenire a
proprietăţii private este garantat212.
Dreptul la un nivel de trai decent. Orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă corespunzător asigurării
sănătăţii sale, bunăstării proprii şi a familiei, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea
medicală, precum şi serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare în caz de şomaj, de boală, de
invaliditate, de văduvie, bătrâneţe sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, ca urmare a
unor împrejurări independente de voinţa sa213.
Dreptul la un nivel de trai decent cuprinde dreptul cetăţeanului la condiţii rezonabile de viaţa care să-i
asigure lui şi familiei lui, un trai civilizat. Prin conţinutul său este un drept complex. Deci, el cuprinde:
dreptul la condiţii rezonabile de existenţă şi la îmbunătăţirea lor continuă; dreptul la hrană, îmbrăcăminte şi
locuinţă suficiente.
Dreptul fiecărui om la ocrotirea sănătăţii. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale obligă statele părţi să recunoască dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de
cea mai bună sănătate fizică şi mintală pe care o poate atinge. Pentru asigura acest drept statul trebuie să ia
toate măsurile în vederea: scăderii mortalităţii noilor născuţi şi a mortalităţii infantile, precum şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului; îmbunătăţirii tuturor aspectelor igienei mediului şi ale igienei industriale;
profilaxiei şi tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale, precum şi lupta împotriva acestor
maladii; creării condiţiilor care să asigure tuturor servicii medicale şi ajutor medical în caz de boală.
Dreptul cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii este stipulat în art.36 din Constituţia Republicii Moldova :
„Dreptul la ocrotirea sănătăţii este asigurat. Minimul asigurării medicale de stat este gratis.‖
Dreptul la grevă prevăzut în unele constituţii, necunoscute în altele, dreptul la grevă rămâne un drept
fundamental al cetăţeanului, un drept la exercitarea căruia cetăţeanul procedează doar atunci, când
conflictul de muncă (în principal) nu este soluţionat pe alte căi.
4. Drepturi exclusiv politice
Conform Codului Electoral al R.M. art.1, dreptul electoral este un drept constituţional al cetăţenilor de a
alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi
ale societăţii în ansamblu sau în probleme locale de interes deosebit.
Drepturile exclusiv politice aparţin numai cetăţenilor pentru că ele pot fi folosite numai pentru participare
la guvernare şi pentru că este pretutindeni recunoscută şi admis ca la guvernarea unei societăţi participă
numai cetăţenii, deoarece ei sunt legaţi de destinele acestei societăţi. Drepturile electorale ale cetăţenilor
R.M., conform Constituţiei sânt următoarele:
dreptul de a alege; dreptul de a fi ales; Revocarea.

5. Drepturile şi libertăţile social-politice
La categoria drepturilor şi libetăţilor social-politice se atribuie: libertatea conştiinţei, libertatea cuvântului,
libertatea presei; dreptul de asociere, libertatea întrunirilor, a mitingurilor şi a demonstraţiilor; secretul
corespondenţei şi al convorbirilor telefonice; dreptul la informaţie.214
Libertatea conştiinţei este posibilitatea cetăţeanului Republicii Moldova de a avea şi de a-şi exprima
public o anumită concepţie despre lumea înconjurătoare, de a împărtăşi sau nu o credinţă religioasă, de a
aparţine unui anumit cult religios, de a îndeplini sau nu ritualul cerut de acea credinţă, posibilitatea limitată
în exerciţiul ei numai de raţiunile de ordine ca atare de către legiuitor.
Libertatea cuvântului. Ca drept fundamental al cetăţeanului, libertatea cuvântului constă în exprimarea
publică, prin viu grai, în limitele stabilite prin lege, a opiniilor şi concepţiilor. Libertatea cuvântului
presupune exprimarea opiniilor prin discursuri, luări de cuvânt, strigăte, cânt, etc. Ea se manifestă cu
prilejul adunărilor publice, manifestărilor, mitingurilor, reuniuni ale organelor de stat sau obşteşti, reuniuni
ştiinţifice, culturale, artistice şi în general, în toate ocaziile în care există auditoriu, un public, apărării
securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice‖.
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Constituţia Republicii Moldova consfinţeşte libertatea (opiniei) exprimării ca un drept fundamental al
omului, firesc şi inalienabil dar nu nelimitat. Interdicţiile formulate în preocuparea pentru ordinea publică
sau protecţia persoanelor totuşi sunt doar excepţii şi nu ceva ordinar: ele trebuiesc să fie fixate în Lege
limitativ. În acelaşi timp, pe parcursul evoluţiei societăţii, numărul interdicţiilor stabilite de legiuitor creşte.
Libertatea presei presupune posibilitatea individului (cetăţeanului) de a-şi exprima în scris opiniile sale.
Ca şi libertatea cuvântului, Republicii Moldova să participe la viaţa politică, economică şi Libertatea presei
exclude, din principiu, orice control preventiv (cenzură), dar unele restricţii sunt admisibile în legătură cu
unele publicaţii, precum cele destinate tineretului, publicaţiile pornografice etc. Libertatea presei implică şi
răspunderea pentru conţinutul presei, iar juridiceşte aceasta este exprimată prin delictele de presă, precum
insulta, injuria, ultrajul la bunele moravuri, provocarea la crime sau delicte, ofensa adusă autorităţilor,
atentatul la viaţa promovată a persoanei etc. Răspunderea revinde autorilor, editorilor, directorilor,
redactorilor şefi, potrivit atribuţiilor şi contribuţiei fiecăruia.
Dreptul de asociere este posibilitatea cetăţenilor Republicii Moldova de a se asocia, în mod liber, în
partide sau formaţiuni politice, precum şi în sindicate sau alte forme şi tipuri de organizaţii, uniuni, în
scopul participării la viaţa politică, economică, socială şi culturală sau de a-şi realiza o serie de interese
materiale şi culturale. Dreptul de asociere este una din expresiile pluralismului politic, ca principiu
constituţional.
În acest sens, Costituţia Republicii Moldova, prevede, că cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte
organizaţii social-politice, care contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi în
condiţiile legii, participă la alegeri215.
Libertatea întrunirilor, a mitingurilor şi a demonstraţiilor este dreptul cetăţenilor de a-şi exterioriza
public concepţiile şi opiniile lor, adunându-se în locuri publice sau manifestând pe drumurile publice, în
limitele prevăzute de lege. Întrunirile, mitingurile şi demonstraţiile au fost şi sunt unele din cele mai des
folosite şi eficiente mijloace de participare a cetăţenilor la rezolvarea problemelor celor mai stringente ale
vieţii politice şi sociale. Ele sunt mijloace prin care oamenii îşi manifestă opiniile şi ideile lor.
Această libertate este considerată de unii ca o libertate colectivă.
Constituţiile Secretul corespondenţei şi al convorbirilor telefonice este dreptul cetăţeanului de a-şi
comunica prin scris şi prin telefon ideile şi gândurile sale, fără a-i fi cenzurate sau făcute publice, decât în
cazurile expres prevăzute de lege. Constituia şi legile garantează acest drept. Statul asigură secretul
scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace
legate de comunicare216.
Se admite, astfel, că organele de urmărire penală şi organele judecătoreşti trebuie să aibă posibilitatea, ca
motivat şi în temeiul legii, să poată lua cunoştinţă de conţinutul unor scrisori, al unor convorbiri telefonice,
dacă acest lucru este util cauzei.
Dreptul instanţelor judecătoreşti şi al organelor de urmărire penală de a ridica, citi, da publicaţii
corespondenţei şi conţinutului convorbirilor telefonice, precum şi obligaţia funcţionarilor din poştă şi
telecomunicaţii de a pune la dispoziţia acestora toate datele, înscrierile şi informaţiile cerute, îşi găsesc
reglementarea juridică în Codul de procedură penală. În scopul descoperirii infracţiunilor şi pentru aflarea
adevărului material în cauzele penale venite spre judecare în faţa instanţelor, Ministerul poştelor şi
Telecomunicaţiilor va pune la dispoziţia organelor procuraturii şi instanţelor judecătoreşti toate valorile şi
trimiterile poştale şi de telecomunicaţii, corpuri delicte şi toate actele de care are nevoie, la cererea scrisă a
acestora.
Dreptul la informaţie. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului citim: „Orice persoană are dreptul
la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi
acela de a căuta, de a primi şi de a răspândi, fără a se ţine seama de graniţe, informaţii şi idei prin orice
mijloc de exprimare‖217.
Cetăţeanul are dreptul de a se putea informa, pentru a putea înţelege fenomenele din jurul său şi pentru a
putea participa în cunoştinţă de cauză la viaţa economică, socială şi politică. Dreptul la informaţie este
indisolubil legat delibera exprimare a opiniilor şi libera difuzare a informaţiilor. În conţinutul dreptului la
informaţie pot fi reţinute: dreptul persoanei de a fi informat promt, clar şi corect cu privire la măsurile luate
sau preconizate de către autorităţi; accesul liber al persoanei la sursele de informaţie politică, ştiinţifică şi
tehnică, socială, sportivă etc.; posibilitatea persoanei de a-şi alege liber sursa de informaţie; posibilitatea
persoanei de a recepţiona direct şi în mod normal emisiunile de radio şi televiziune; obligaţia autorităţilor
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guvernamentale de a crea condiţii materiale şi juridice pentru difuzarea liberă şi amplă a informaţiei de
orice natură. Dreptul la informaţie trebuie garantat prin constituţie şi legi, asigurându-se schimbul liber de
informaţie şi măsuri de ocrotire a ziariştilor şi editorilor pentru activitatea de creare, recepţionare şi
difuzare a informaţiei, pentru acces la sursele de informaţie publice şi particulare

6. Drepturile garanţii
La drepturile garanţii se referă: dreptul de petiţionare; dreptul celui vătămat într-un drept al său printr-un
act legal al unui organ de stat de a cere organelor competente, în condiţiile prevăzute de lege, anularea
actului şi repararea pagubei.218
Dreptul de petiţionare. Ca drept fundamental, dreptul de petiţionare este posibilitatea pe care o au
cetăţenii de a se adresa organelor de stat, unităţilor economice şi altor organizaţii cu propuneri, sesizări,
reclamaţii şi cereri privind interese personale sau obşteşti şi obligaţia acestor organisme de a primi,
examina şi rezolva petiţiile, precum şi de a comunica petiţionarilor soluţiile adoptate.
În sistemul nostru juridic, dreptul de petiţionare se prezintă şi ca o garanţie a exercitării efective a tuturor
celorlalte drepturi, fiind o garanţie juridică generală.
Formele prin care se realizează dreptul de petiţionare sunt: propunerile, sesizările, reclamaţiile şi cererile.
Exercitarea dreptului de petiţionare permite cetăţenilor de a se adresa cu petiţii autorităţilor publice,
unităţilor economice şi altor organizaţii. Aceste organisme statale obşteşti sau particulare au obligaţia de a
primi, examina şi rezolva petiţiile cetăţenilor în condiţiile şi termenele prevăzute prin lege.
Dreptul celui vătămat într-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat de a cere
organelor competente, în condiţiile prevăzute de lege, anularea actului şi repararea pagubelor. Strâns
legat prin conţinutul său de dreptul de petiţionare, acest drept apare tot ca o garanţie juridică generală a
exercitării drepturilor fundamentale. În temeiul acestui drept cetăţeanul are dreptul de a se plânge organelor
competente împotriva oricărei vătămări din partea oricărui organe de stat ar veni, organ legiuitor, organ al
administraţiei, judecătoresc sau al procuraturii. El poate cere organelor competente atât anularea actului şi
implicit, repararea pagubelor pot fi cerute atât organului care a emis actul, cât şi organului ierarhic superior
acestuia. Dacă legea permite, anularea actului şi reportarea pagubei se poate cere şi alte organe de stat
declarate competente.
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Capitolul 18. Îndatoririle fundamentale ale
omului şi cetăţeanului
1. Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor
Îndatoririle fundamentale sunt obligaţii esenţiale ale cetăţenilor pentru a îndeplini sarcinile societăţii;
realizarea lor se asigură prin convingere sau, la necesitate, se foloseşte forţa coercitivă a statului;
îndatoririle fundamentale sunt reglementate de Constituţie.219
Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor formează obiectul Capitolului III din Titlul II al Constituţiei
Republicii Moldova. Obligaţiile fundamentale prevăzute în acest capitol al Constituţiei pot fi grupate în
două categorii principale, după cum le sunt destinate să apere societatea constituită în stat sau să asigure
convieţuirea paşnică a cetăţenilor între ei.
Aceste două categorii principale sunt:
a) obligaţiile fundamentale faţă de stat, în care se cuprind următoarele îndatoriri ale cetăţenilor:
apărarea patriei
devotamentul faţă de ţară
respectarea Constituţiei şi a celorlalte legi
de a contribui prin impozite şi taxe la cheltuielile publice.
b) îndatoririle fundamentale destinate să asigure convieţuirea paşnică a cetăţenilor şi a celorlalte persoane
aflate pe teritoriul ţării. Din această categorie fac parte următoarele îndatoriri:
îndatorirea de a respecta drepturile, interesele legitime şi demnitatea altor cetăţeni;
îndatorirea cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a-şi exercita drepturile şi
libertăţile constituţionale cu bună credinţă;
obligativitatea protecţiei mediului înconjurător şi a ocrotirii monumentelor de istorie şi cultură;
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea copiilor şi a copiilor de a le acorda ajutor părinţilor.

2. Reglementarea constituţională a îndatoririlor fundamentale
Obligaţiile fundamentale faţă de stat, care este o categorie importantă, conţinând cele mai principale
îndatoriri ale cetăţenilor. Astfel, cum s-a menţionat deja, din această categorie de obligaţii fac parte
următoarele îndatoriri:
Devotamentul (fidelitate) faţă de ţară, care presupune şi obligativitatea depunerii jurământului de către
cetăţenii cărora li s-au încredinţat funcţii publice.220 Această îndatorire are un conţinut predominant moral,
deoarece impune cetăţeanului o atitudine de respect faţă de trecutul ţării, devotament participativ la
străduinţele colective, urmărind propăşirea ei.
Constituţia prevede că „fidelitatea faţă de ţară este sacră‖.221 Se remarcă faptul că îndatorirea de fidelitate
faţă de ţară ca obligaţie generală aparţine tuturor cetăţenilor moldoveni, indiferent dacă aceştia se află în
ţară sau în străinătate. Fidelitatea decurge din calitatea de cetăţean al statului. Constituţia nu distinge între
cetăţeni moldoveni şi cetăţeni aparţinând minorităţilor naţionale.
Apărarea patriei, prevede obligativitatea serviciului militar222. Apărarea patriei este ―o îndatorire sfântă a
fiecărui cetăţean, a tuturor celor care se simt parte a acestui popor şi a acestui pământ‖ 223. Îndatorirea de
apărare a patriei este prevăzută în Constituţie, prin care cetăţenilor li se impune să fie întotdeauna pregătiţi
pentru a da riposta cuvenită, atât în cazul unei agresiuni armate, cât şi în cazul altor acţiuni îndreptate
împotriva ţării. Apărarea ţării este o obligaţie ce revine atât bărbaţilor, cât şi femeilor, Apărarea patriei este
un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean224.
Aliniatul 2 din art. 57 prevede satisfacerea serviciul militar. Serviciul militar este obligatoriu pentru
bărbaţii cetăţeni moldoveni care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege:
serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor militare, destinate apărării naţionale, pazei frontiere şi
menţinerii ordinii publice în condiţiile legii225.
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Îndatorirea la contribuţii financiare: această îndatorire este la fel instituită în Constituţie: ―cetăţenii au
obligaţia să contribuie prin plata impozitelor şi taxelor stabilite prin lege la cheltuielile publice‖226.
Sistemul legal de impunere – stabileşte Constituţia – trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale,
este de natură să reglementeze egalitatea tuturor cetăţenilor în îndeplinirea acestor obligaţii fundamentale,
conform câştigului realizat de fiecare. De asemenea, orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite
prin lege în situaţii excepţionale. Această prevedere se interpretează în sensul că dacă în anumite zone ale
ţării apar situaţii excepţionale, autorităţile publice pot să ia măsurile ce se impun numai în conformitate cu
legea.
Unele categorii de cetăţeni sunt scutiţi, în temeiul unor legi speciale, de obligaţia de a plăti impozite şi taxe:
veteranii de război, persoanele handicapate, pensionarii de invaliditate etc. Astfel toţi cetăţenii Republicii
Moldova, în afară de cei menţionaţi au obligaţia de a contribui la cheltuielile publice în baza taxelor şi
impozitelor stabilite prin lege.
Respectarea Constituţiei şi a celorlalte legi. Aceasta este o obligaţie elementară ce revine tuturor
persoanelor domiciliate sau rezidente în Moldova, indiferent dacă sunt cetăţeni moldoveni, străini sau
apatrizi. Această îndatorire este stipulată sub forma unui principiu fundamental, potrivit căreia indiferent de
răspunderea ce este antrenată şi de calificarea faptei (infracţiune, contravenţie, abatere), rezultă că a fost
încălcată norma legală, iar răspunderea are valoare egală faţă de toţi cetăţenii ţării.
Obligaţia cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a-şi exercita drepturile şi
libertăţile constituţionale cu bună credinţă. Exercitarea cu bună credinţă a drepturilor este opusul atât al
abuzului de drept, cât şi al fraudei de lege.
Abuzul de drept vizează de fapt exerciţiul unui anumit drept într-o formă aparent legală, dar prin modul în
care este exercitat aduce prejudiciu drepturilor i intereselor legitime ale altor cetăţeni sau interesului
general.
Dacă pentru moldoveni aceasta este îndatorirea fundamentală cetăţenească, pentru străini sau apatrizi, care
se află pe teritoriul Moldovei, aceasta este o obligaţie care decurge din necesitatea respectării ordinii de
drept instituită ca urmare a exercitării suveranităţii de către fiecare stat.
Protecţia mediului înconjurător, ocrotirea monumentelor, care sunt reglementate în art. 59 din
Constituţia Republicii Moldova. Îndatorirea fiecărui cetăţean e de a proteja mediul înconjurător, de a ocroti
monumentele istorice şi culturale.
Îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor, ultimii fiind obligaţi să aibă
grijă de părinţi şi să le acorde ajutor.
Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturi şi libertăţi, însă, pe lângă acestea, ei mai au o serie de
îndatoriri, care trebuie îndeplinite. Aceste îndatoriri sunt obligaţiile fiecărui cetăţean în parte.
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Capitolul 19. Instituţia Ombudsmanului
în Republica Moldova
1. Consideraţii generale privind apariţia instituţiei ombudsmanului

Etimologic, termenul ―ombudsman‖ derivă din legislaţia embrionară a vechilor triburi germanice227. În
cazul comiterii unei fapte care contravenea intereselor comunităţii, ei aplicau două categorii de pedepse:
sau comunitatea îl declara pe vinovat în afara legii, şi atunci oricine îl putea ucide, pentru că îndeplinea
astfel voinţa comunităţii, sau, cu timpul, familia celui vinovat era obligată să achite familiei victimei o
sumă de bani, drept despăgubire, sau amendă. Deoarece perceperea acestei amenzi de către unul din
membrii familiilor implicate ar fi dus neapărat la noi violenţe, în acest scop a fost numită o persoană
neutră, numită ombudsman. În vechiul limbaj germanic, om-buds-man înseamnă cel care încasează amenda
(―om‖- despre, ‖bud‖- mesager care percepe amenda).228
Scurt istoric al instituţiei ombudsmanului. Deşi istoria nu cunoaşte instituţii identice cu instituţia
ombudsmanului contemporan, din cele mai vechi timpuri au existat funcţionari cu atribuţii asemănătoare.
Majoritatea statelor la baza creării instituţiei ombudsmanului au luat modelul Suediei.
La baza adoptării Constituţiei suedeze din 1809 a stat teoria lui Montesque despre separarea puterilor.
Potrivit dispoziţiilor constituţionale, ombudsmanul este însărcinat cu exercitarea controlului respectării
legilor de către funcţionari şi instanţele judecătoreşti.
Pentru ca să echilibreze împuternicirile regelui cu împuternicirile parlamentului, parlamentului i s-a acordat
dreptul de a alege Comisarul parlamentar special (ombudsmanul).229
Actele constituţionale ce erau în vigoare în Suedia în anul 1809 au creat instituţia ombudsmanului sub
denumirea Riskens standers justieombudsman. Mai târziu, când a început să funcţioneze parlamentul
bicameral, această denumire s-a schimbat în justitieombudsman.
În prezent, în baza Constituţiei suedeze din 6 martie 1974, capitolul XII, articolul 6, Rikstagul alege unul
sau mai mulţi ombudsmeni în scopul supravegherii respectării din partea organelor de stat a legilor şi
actelor normative.
În Suedia apărarea drepturilor cetăţeanului în relaţiile cu statul este unul din aspectele fundamentale ale
sistemului legislativ. Ombudsmanul este, în acest context, garanţie eficientă împotriva abuzurilor
sistemului judiciar şi ale administraţiei publice. În prezent în Suedia există două categorii de ombudsmeni:
– ombudsmeni parlamentari (care au competenţă naţională);
– ombudsmeni specializaţi.230

2. Natura juridică a instituţiei ombudsmanului
Organizarea şi funcţionarea instituţiei ombudsmanului a deschis un nou capitol în relaţia stat şi cetăţean,
guvernanţi şi guvernaţi, aceasta în sistemul de drept al statelor civilizate considerându-se un mecanism de
mare valoare în domeniul protecţiei drepturilor omului şi consolidarea acţiunilor legale ale organelor
puterii executive.231
Ombudsmanul („cel ce pledează pentru altul‖), adoptat de limbajul universal, este o instituţie recunoscută
de constituţie sau de o lege a organului legislativ competent, condusă de o persoană independentă, care
răspunde de actele sale în faţa Parlamentului; examinează plângerile cetăţenilor şi acţionează din proprie
iniţiativă pentru a apăra legalitatea actelor juridice sau administrative, face recomandări ori sugestii şi face
publice informări anuale232.
În Portugalia, Franţa, Danemarca, Irlanda, România, Rusia, Ucraina, Georgia există un singur ombudsman,
în alte ţări sunt mai mulţi (Austria, Suedia, Australia).
În prezent ombudsmanul desemnează simbolul unui stat democratic, esenţa căruia exprimă dezvoltarea
bunăstării cetăţeanului, apărarea libertăţilor individuale şi supravegherea birocraţiei administrative pentru
ca aceasta să trateze echitabil toţi cetăţenii.
Din punctul de vedere al cetăţeanului, ombudsmanul reprezintă o persoană cu funcţie de răspundere la care
se poate adresa oricine, când nu este de acord sau este nemulţumit de hotărârea administraţiei, de modul de
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soluţionare a unor probleme, precum şi în cazul în care nu este satisfăcut de acţiunile şi activitatea
funcţionarilor aparatului de stat233.
Astfel, principala funcţie a ombudsmanului este funcţia de protecţie, de apărare a drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti, ceea ce determină poziţia lui ca parte a sistemului de ordine legală. Pentru această instituţie e
caracteristic faptul că ea există în limitele parlamentarismului şi este orientată spre a efectua
supravegherea, controlul unei activităţi bine determinate a organelor de stat. Deci ombudsmanul nu
reprezintă nici un organ al puterii legislative sau al puterii executive, nici un organ al puterii judecătoreşti şi
nici nu le substituie. Instituţia ombudsmanului face parte din organele superioare de stat, o importantă
trăsătură a ei fiind independenţa.
Ombudsmanul are funcţiile:
– de supraveghere a respectării drepturilor fundamentale ale omului şi a legalităţii;
– de cercetare şi de control a administraţiei publice;
– de mediere sau de sugerare a unor noi măsuri legale;
– de sancţionare sau de penalizare a autorităţilor care îi îngreunează activitatea.
Natura juridică a instituţiei avocatului parlamentar din Republica Moldova se aseamănă cu natura instituţiei
Ombudsmanului din celelalte ţări ale lumii, fiindcă instituţia avocatului parlamentar are sarcini similare
instituţiei Ombudsmanului din statele în care există această instituţie.
Instituţia avocatului parlamentar (ombudsmanului) este o instituţie consacrată în Constituţie sau lege,
activează în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova care este condus de unul
din cei trei avocaţi parlamentari, egali în drepturi, apără spiritul legii, răspund de actele sale în faţa
Parlamentului, examinează plângerile cetăţenilor şi acţionează din proprie iniţiativă - constituie un simbol
al statului democratic a cărui esenţă exprimă dezvoltarea bunăstării cetăţeanului, apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale şi supravegherea organelor administrative.234

3. Desemnarea ombudsmanului
Potrivit literaturii de specialitate şi legilor de organizare şi funcţionare a instituţiei ombudsmanului din alte
state, organele care desemnează această instituţie pot fi:235
parlamentul;
guvernul;
regele la recomandarea prim-ministrului;
guvernul la propunerea parlamentului;
preşedintele ţării în baza rezoluţiei parlamentului.
Potrivit art.5 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari din 17.10.97 din Republica Moldova,
propunerile privind candidaturile avocaţilor parlamentari sunt înaintate în Parlament de către Preşedintele
Republicii Moldova, de cel puţin 20 de deputaţi ai Parlamentului şi de către Guvern, în decursul ultimei
luni a mandatului avocaţilor parlamentari desemnaţi anterior.
În Republica Moldova, potrivit art.5 pct.1, avocaţii parlamentari sunt numiţi în funcţie cu votul majorităţii
deputaţilor aleşi. După modul de numire a avocaţilor parlamentari din Republica Moldova, ea face parte
din grupa de ţări unde pentru desemnare se cere un cvorum calificativ.
Atât Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari, precum şi Constituţiile şi legile altor
ţări stabilesc criteriile socio-profesionale la numirea în funcţie a ombudsmenilor:
- cetăţenia;
- competenţa profesională;
- studiile;
- cunoaşterеa limbii de stat;
- domiciliul permanent ;
- capacitatea juridică;
- vârsta;
- autoritatea socială.

4.

Statutul avocatului parlamentar
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Statut de avocat parlamentar - drepturile şi obligaţiile persoanei numite în funcţie de avocat parlamentar,
precum şi garanţiile ce asigură exercitarea acestora.
Statutul diferă în dependenţă de situaţia în care se află avocatul parlamentar, şi anume: statutul avocatului
parlamentar în funcţie; statutul avocatului parlamentar revocat din funcţie; statutul avocatului parlamentar
ce a demisionat.236
Durata mandatului avocatului parlamentar şi problema realegerii lui prezintă un deosebit interes în
stabilirea independenţei avocaţilor parlamentari. În baza literaturii de specialitate de la noi şi de peste
hotare, precum şi a legislaţiei altor state, unde există această instituţie, am stabilit că durata mandatului
ombudsmanului şi posibilitatea realegerii lui diferă de la ţară la ţară. Conform acestui criteriu, ele pot fi
clasificate în ţări ce desemnează ombudsmanul:
pe durata unui singur mandat;
fără a specifica numărul de mandate;
pe un mandat cu dreptul de a fi reales numai o singură dată.
Republica Moldova se atribuie la categoria de ţărilor unde ombudsmanul nu poate fi numit în funcţie mai
mult decât pe perioada a două mandate consecutive. Din conţinutul Legii reiese că termenul mandatului
avocatului parlamentar este de 5 ani,
În ţara noastră temeiurile de eliberare din funcţie a avocatului parlamentar înainte de termen sunt stipulate
în Legea cu privire la avocaţii parlamentari. Potrivit art.9 alin.(1), avocatul parlamentar poate fi eliberat din
funcţie înainte de termen în cazul în care Parlamentul exprima moţiune de neîncredere, temeiurile fiind
stipulate în art. 26 din aceeaşi Lege: avocatul parlamentar n-a fost corect şi amabil cu petiţionarii; a
divulgat secrete de stat şi alte informaţii ocrotite de lege; a divulgat informaţiile confidenţiale, precum şi
datele din viaţa personală a petiţionarilor, pe care le-a aflat în urma examinării cererilor; nu s-a abţinut de
la acţiuni neconforme cu demnitatea de avocat parlamentar.
Potrivit art.9 alin.(2), moţiunea survine de la Preşedintele Republicii Moldova sau de la un număr de cel
puţin 20 de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova. În baza propunerii înaintate, Comisia pentru
drepturile omului, minorităţi naţionale şi comunităţi externe prezintă o rezoluţie motivată Parlamentului.
Legea mai prevede un şir de cazuri când avocaţii parlamentari pot fi eliberaţi din funcţie înainte de termen:
din propria iniţiativă;
la atingerea vârstei de pensionare;
la expirarea mandatului în cazul în care acesta nu este reînnoit;
în cazul imposibilităţii de a exercita mandatul din motive de sănătate pe o durată mai mare de
timp (mai mult de patru luni consecutiv);
în cazul rămânerii definitive a sentinţei de condamnare a acestuia.
Garanţiile acordate avocatului parlamentar la exercitarea atribuţiilor sale cuprind principiile:
incompatibilităţii, independenţei, inviolabilităţii, imunităţii, imparţialităţii, inamovibilităţii.
Incompatibilitatea. Potrivit art. 8 alin.(1) din legea cu privire la avocaţii parlamentari, avocaţii
parlamentari nu pot deţine nici o funcţie electivă sau publică, nu pot practica alte activităţi retribuite, cu
excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. Aceste dispoziţii legale urmăresc scopul ca avocatul parlamentar
să nu fie sustras de la activitatea sa, să facă tot posibilul în exercitarea atribuţiilor sale, fără a fi influenţat
din afară. Iar posibilitatea de a cumula funcţia de avocat parlamentar cu activitatea didactică şi ştiinţifică,
avocaţii o merită din considerentul că profesorii universitari sunt cunoscuţi în lume prin spiritul lor de
independenţă237.
Datorită principiului incompatibilităţii se respectă şi un alt principiu, cel al imparţialităţii, deoarece
ombudsmenii în activitatea lor sunt îngrădiţi de tentaţiile politice. Articolul 8 alin.(2) din lege prevede că
avocatul parlamentar nu are dreptul să desfăşoare activitate politică, să fie membru al vreunui partid sau
organizaţii social-politice, iar alin.(3) al aceluiaşi articol stabileşte că în decurs de 10 zile de la data
depunerii jurământului avocatul parlamentar este obligat să înceteze orice activitate incompatibilă cu
statutul său şi să suspende apartenenţa sa la orice partid politic sau organizaţie social-politică.
Conform principiului independenţei, ombudsmenii în activitatea lor sunt independenţi faţă de toate
autorităţile publice. Această prevedere este stipulată şi de legislaţia Republicii Moldova în domeniu:
avocaţii parlamentari în exercitarea mandatului sunt independenţi faţă de deputaţii Parlamentului,
Preşedintele Republicii, autorităţile publice centrale şi locale, persoanele cu funcţii de răspundere de toate
nivelurile
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Imunitatea are ca scop principal protecţia ombudsmenilor de presiunile exercitate prin acuzări nemotivate,
aduse pentru a influenţa, direct sau indirect, modul lui de gândire.
Astfel potrivit art.12 alin.(3) din lege, avocaţii parlamentari nu pot fi traşi la răspundere penală sau
administrativă, nu pot fi reţinuţi, arestaţi, percheziţionaţi, supuşi controlului personal fără acordul prealabil
al Parlamentului, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă.
Potrivit art.12 alin.(1), personalitatea avocatului parlamentar este inviolabilă pe toată durata mandatului, iar
alin.(2) al acestui articol prevede că inviolabilitatea avocatului parlamentar se extinde asupra locuinţei şi
localului său de serviciu, asupra mijloacelor de transport şi de telecomunicaţie folosite de el, asupra
corespondenţei, documentelor şi averii personale.

5.
Clasificarea atribuţiilor instituţiei avocatului parlamentar după criteriul
material şi teritorial
Competenţa este un ansamblu de atribuţii prevăzut de lege pe care organul de stat este obligat să le
exercite. Termenul de competenţă în dreptul public este utilizat pentru a evoca abilitarea unui organ de stat
pentru a purta o anumită activitate şi de a fi titular în raporturi juridice de putere238.
În scopul analizării competenţei instituţiei avocatului parlamentar din Republica Moldova, trebuie să
stabilim ce elemente include termenul ―competenţă‖. Potrivit literaturii de specialitate, termenul
„competenţă‖ cuprinde două elemente constitutive: competenţa teritorială; competenţa materială.239
Prin competenţa teritorială se subînţelege totalitatea petiţiilor pe care este în drept să le primească
şi să le examineze instituţia avocatului parlamentar (ombudsmanului) de pe un anumit teritoriu. Pentru o
mai bună înţelegere a competenţei teritoriale este necesară o cercetare comparativă. Conform legislaţiei
mai multor ţări în acest domeniu, după competenţa teritorială ombudsmenii pot fi: naţionali; teritoriali; de
ramură (specializaţi).
Ombudsmanul naţional are competenţă generală pe tot teritoriul statului şi prin activitatea lui
supraveghează toate serviciile administrative ale statului, persoanele cu funcţii de răspundere de toate
nivelurile (Franţa, Polonia, România).
Ombudsmanul teritorial are competenţa de a primi şi a examina plângerile de încălcare a drepturilor
omului din teritoriul care este sub jurisdicţia sa. Ombudsmanul teritorial la rândul său poate fi: regional;
municipal.
Ombudsmanul regional este competent de a primi plângeri faţă de organele de stat şi persoane cu funcţii de
răspundere.
Ombudsmanul municipal (local) este competent de a primi plângeri faţă de organele care sunt subordonate
conducerii municipale în limita municipalităţii (Marea Britanie).
Ombudsmanul de ramură (specializat) are competenţa de a examina acele plângeri care se caracterizează
prin două criterii: criteriul obiectiv se referă la relaţiile sociale; criteriul subiectiv se referă la cercul de
persoane care au dreptul de a depune plângeri sau ale căror acţiune sau acte au fost atacate.
Ombudsmanul de ramură (specializat) are drept scop ridicarea eficacităţii apărării drepturilor omului în
anumite domenii ale vieţii sociale sau apărarea drepturilor persoanelor vulnerabile.
Ombudsmanul de ramură (specializat) a cărui competenţă este limitată de criteriul obiectiv cel mai des se
specializează în următoarele domenii ale vieţii sociale:
–
libertatea presei (ombudsmanul public pentru presă – Suedia, Împuternicitul pe problemele
informaţiei – Canada);
–
ocrotirea sănătăţii ( Împuternicitul pe problemele ocrotirii sănătăţii – Marea Britanie);
–
apărarea drepturilor minorităţilor naţionale (ombudsmanul pentru discriminarea etnică – Suedia );
–
activitatea antimonopol (ombudsmanul pentru concurenţă – Suedia);
–
apărarea drepturilor consumatorilor (ombudsmanul pentru consumatori – Suedia);
–
egalitatea în drepturi (ombudsmanul pentru egalitatea de şanse – Suedia).
- Ombudsmenii de ramură (specializaţi) a căror competenţă este limitată pe criteriu subiectiv, sunt de
două feluri:
–
ombudsmanul militar (Împuternicitul pe problemele armatei – Germania);
–
ombudsmanul penitenciarelor (Cercetătorul sistemului de corectare – Canada, ombudsmanul
penitenciarelor din statele Micigan, Oregon – SUA). Militarii şi condamnaţii, în conformitate cu statutul lor
special, sunt limitaţi în posibilitatea de a-şi apăra drepturile şi necesită o protejare suplimentară.
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Republica Moldova de asemenea a creat instituţia avocatului parlamentar (ombudsmanului) la nivel
naţional. În calitate de argument serveşte faptul că avocaţii parlamentari examinează plângerile la nivel
naţional a cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor care locuiesc permanent sau se
află temporar pe teritoriul ei, ale căror drepturi şi interese legitime au fost încălcate în Republica Moldova
(art.13 din Legea nr.1349-XIII)240.
Prin competenţa materială se subînţelege ansamblul de atribuţii procesuale, materiale şi organizatorice cu
care este dotată instituţia ombudsmanului. Competenţa materială se extinde asupra unei multitudini de acte
juridice, respectiv asupra acelora care au ca obiect, principal sau secundar, drepturi ale omului. Acest lucru
este explicabil, de vreme ce însăşi organizarea instituţiei în toate ţările a fost determinată de necesitatea
organizării unui control suplimentar asupra actelor autorităţilor publice.
Atribuţiile ombudsmanului diferă de la stat la stat. În unele state atribuţia de control al ombudsmanului se
răsfrânge asupra organelor judecătoreşti, asupra penitenciarelor, organelor municipale241. În Suedia şi
Finlanda instituţia ombudsmanului este în drept să ancheteze persoanele cu funcţii de răspundere care nu-şi
îndeplinesc atribuţiile de serviciu sau le îndeplinesc necorespunzător. În toate ţările europene
ombudsmanul nu are dreptul de a controla activitatea legislativă. Nu au competenţa de a soluţiona conflicte
dintre particulari, o atare atribuţie revenind organelor judiciare.
Întreaga activitate a avocaţilor parlamentari este preconizată pentru a asigura garantarea respectării
drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii,
organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de
răspundere de toate nivelurile. Din prevederile Legii nr.1349-XIII/97242 reiese că sfera de activitate a
avocatului parlamentar este destul de largă, ea extinzându-se atât asupra respectării drepturilor
constituţionale din sectorul public, cât şi asupra asigurarea respectării acestor drepturi în sectorul privat.
Pentru a-şi atinge aceste obiective, legislatorul îi acordă un şir de atribuţii:
primirea şi examinarea petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor
care locuiesc permanent în Republica Moldova sau se află temporar pe teritoriul ei, ale căror drepturi,
interese legitime au fost încălcate în Republica Moldova;
primirea petiţionarilor în audienţă;
sesizarea autorităţilor publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi cu diferit
capital şi formă de organizare, atât la capitolul solicitării unor informaţii, documente, cât şi la prezentarea
unor avize privind repunerea cetăţenilor în drepturile lezate;
poate fi ca mediator între persoanele abuzate şi agenţii care au comis abuzul, în scopul înlăturării
încălcărilor depistate;
sesizarea Curţii Constituţionale;
propagarea cunoştinţelor în domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului,
pregătirea şi difuzarea materialelor informative despre încălcarea drepturilor omului prin intermediul
radioului, televiziunii, mas-media243;
colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului;
organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri unde se abordează protejarea
mijloacelor de protecţie şi promovare a drepturilor omului244.
Atribuţiile în dependenţă de scopul lor pot fi grupate în două categorii:
1) atribuţii primare;
2) atribuţii secundare.
Primare sunt acele atribuţii fără de care nu s-ar putea realiza scopul instituţiei, şi anume: de a asigura
respectarea drepturilor omului de către autorităţile publice. Aceste atribuţii sunt prevăzute în art.2 al Legii
nr.1349-XIII/97: „avocaţii parlamentari contribuie la repunerea în drepturi a cetăţenilor, la perfecţionarea
legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor omului, la instruirea juridică a populaţiei prin aplicarea
procedeelor menţionate în prezenta lege‖.
Atribuţiile secundare reies din atribuţiile primare sau, cu alte cuvinte, sunt nişte procedee prevăzute de lege
care sunt puse la dispoziţia avocatului parlamentar în scopul realizării atribuţiilor de bază.
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Capitolul 20. Exercitarea suveranităţii
1.

Formele de exercitare a suveranităţii

În marea majoritate a statelor contemporane constituţiile declară poporul drept deţinător al suveranităţii
naţionale. Acest principiu formează temelia dreptului constituţional contemporan.
Voinţa poporului este baza puterii de stat. Această voinţă trebuie exprimată prin alegeri oneste care trebuie
să aibă loc periodic, prin sufragiu universal, egal şi prin vot secret sau după o procedură echivalentă care ar
asigura libertatea votului.245
Constituţia Republicii Moldova (art.2, alin.1) prevede: „Suveranitatea naţională aparţine poporului
Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite
de Constituţie‖.
Manifestarea principală a suveranităţii naţionale în statul contemporan se materializează prin procesul de
legiferare. Legiferarea se produce direct de popor, în condiţiile democraţiei directe. În sistemul de
guvernământ al democraţiei reprezentative, suveranitatea este exercitată din numele poporului de către
reprezentanţii aleşi.
Cetăţenii exercită suveranitatea prin intermediul dreptului de vot. Cetăţenii sânt titularii drepturilor
electorale. Din însuşi principiul suveranităţii naţionale rezultă că toţi cetăţenii sânt chemaţi în mod egal să
exercite aceste drepturi.246
Drepturi electorale sânt drepturi politice fundamentale ale cetăţenilor prin care aceştia exercită puterea de
stat – dreptul de a alege, dreptul de a fi ales şi dreptul de revocare. 247 Drepturile electorale sânt plasate în
categoria drepturilor cetăţeneşti fundamentale, totodată ele sânt grupate în categoria drepturilor exclusiv
politice
Dreptul de a alege. Conform legislaţiei Republicii Moldova dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii
Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest
drept în modul stabilit de lege. Totodată sânt stabilite restricţii în exercitarea acestui drept. Nu au dreptul de
a alege cetăţenii: care nu au împlinit vârsta de 18 ani; care sânt recunoscuţi incapabile prin hotărâre
definitivă a instanţei de judecată; persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărâre definitivă a
instanţei de judecată. 248
Dreptul de a fi ales. Dreptul de a fi aleşi îl au cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care întrunesc
condiţiile prevăzute de codul electoral. Nu pot fi aleşi: militarii cu serviciul in termen; cetăţenii ce nu au
dreptul de a alege, persoanele care au antecedente penale nestinse; cetăţenii care, în virtutea funcţiilor pe
care le deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, din momentul
înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin.
Revocarea are loc atunci când un număr de semnături pe o petiţie (de la 20% până la 30%) cere
organizarea şi desfăşurarea alegerilor speciale pentru îndepărtarea din funcţie a unei anumite oficialităţi
alese în prealabil. Motivele pentru care se cere îndepărtarea din funcţie variază de la acţiuni contrare legii
până la nemulţumirea publică a alegătorilor. În Republica Moldova revocarea ca formă de manifestare a
democraţiei poate fi aplicată doar în raport cu primarii.249

2. Noţiunea de drept electoral şi sistem electoral
Noţiunile de drept electoral şi sistem electoral nu trebuie confundate.
Drept electoral – totalitatea normelor juridice care reglementează participarea cetăţenilor la procesul de
formare a organelor de stat centrale şi locale elective, precum şi alegerea funcţionarilor lor, prin
intermediul drepturilor şi libertăţilor electorale garantate de Constituţia Republicii Moldova.
Sistem electoral – procedurile utilizate pentru desemnarea de reprezentanţi ai poporului în organismele
puterii centrale şi locale. Sistemul electoral este totodată modalitatea de repartizare a mandatelor disputate
în alegeri în funcţie de rezultatele alegerilor. Pe lângă noţiunea de sistem electoral este utilizată pe larg şi
noţiunea de scrutin.
Orice naţiune posedă o anumită formă de sistem electoral, dar acesta diferă în funcţie de sistemul politic. În
practica electorală există două mari categorii de sisteme (scrutin) electorale: sistemul majoritar şi sistemul
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electoral al reprezentării proporţionale. Toate celelalte tipuri sânt considerate combinaţii în diverse
proporţii ale acestora. Ele sânt numite sisteme electorale mixte.

3. Principiile realizării dreptului electoral
Principiile electorale reprezintă o serie de standarde general acceptate, fundamentale, care reflectă natura
democratică a alegerilor în calitate de fundament constituţional al puterii publice. Ele determină condiţiile
primare de reglementare a drepturilor electorale. Principiile electorale formează un sistem coordonat de
garanţii şi proceduri care asigură desfăşurarea unor alegeri oneste, realizarea şi protecţia drepturilor
electorale ale cetăţenilor.
Ţinând cont de particularităţile dreptului constituţional, principiile electorale din Republica Moldova se
clasifică în:
1) principiile organizării şi desfăşurării alegerilor;
2) principiile participării cetăţenilor Republicii Moldova la alegeri;
3) principii complimentare (este părerea doar a unor autori).
Principiile organizării şi desfăşurării alegerilor reflectă condiţiile incipiente de asigurare a raporturilor
electorale. Categoria dată include:
- Obligativitatea alegerilor: în Republica Moldova alegerile sânt unica modalitate obligatorie şi legală de
formare a organelor reprezentative centrale şi de administraţie publică locală.
- Autenticitatea (nefalsificarea) alegerilor: Hotărârile consiliului şi biroului electoral, adoptate în
limitele competenţei lor, sânt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii,
persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru
toţi cetăţenii.250
- Periodicitatea alegerilor: atribuţiile autorităţilor publice reprezentative centrale şi de autoadministrare
locală sânt limitate în timp, de aceea alegerile ordinare trebuie să se desfăşoare la anumite intervale de
timp. Intervalele de timp sânt determinate de durata mandatului organelor (persoanelor) respective.
- Libertatea alegerilo:. principiul dat presupune că în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor
să se excludă orice formă de constrângere în raport cu participarea cetăţenilor la alegeri şi la procesul
votării. Orice cetăţean îşi exprimă opţiunea electorală fără a fi supus vreo unui control şi fără a fi tras la
răspundere pentru modul în care şi-a exercitat acest drept.
- Alternativitatea (competitivitatea) alegerilor: în listele de candidaţi trebuie să fie înregistraţi mai mulţi
de un candidat. În cazul numărului multiplu de mandate, numărul candidaţilor înregistraţi trebuie să fie mai
mare decât numărul mandatelor disputate. Acest principiu nu este consacrat în Codul electoral al Republicii
Moldova.
- Admisibilitatea diferitor sisteme electorale: nici Constituţia, nici Codul electoral al Republicii Moldova
nu conţin interdicţii cu privire la utilizarea diferitor sisteme electorale în procesul organizării alegerilor
centrale sau locale. Legislaţia recunoaşte caracterul legitim al alegerilor organizate după sistemul electoral
majoritar, al reprezentării proporţionale şi al unor modele mixte.
- Independenţa organelor electorale: pentru realizarea efectivă a alegerilor şi garantarea drepturilor
electorale ale cetăţenilor se formează organe electorale speciale. Aceste organe electorale sânt
independente de organele de stat şi de autoadministrare locală.251
Principiile participării cetăţenilor Republicii Moldova la alegeri 252sânt consacrate în Constituţia
Republicii Moldova şi Codul electoral. Astfel, articolul 2, alin.1, din Codul electoral consacră că cetăţeanul
Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
- Universalitatea dreptului electoral: realizarea dreptului electoral nu depinde de sex, rasă, naţionalitate,
limba de vorbire, provenienţă socială, funcţia deţinută, religie, aspiraţii politice, avere etc. Cetăţenii
Republicii Moldova care au atins vârsta de 18 ani au dreptul de a alege, de a participa la procedurile
electorale în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un impediment pentru realizarea principiului dat este
problema censului electoral. În istoria dreptului parlamentar sânt cunoscute mai multe tipuri de cens
electoral: cens de proprietate, de sex, de rasă, de vârstă, cens capacitar, cens de şedere.
- Egalitatea dreptului electoral presupune că cetăţenii participă la alegeri în condiţii egale. Acest
principiu se asigură prin acordarea tuturor alegătorilor a unor posibilităţi egale din punct de vedere
normativ începând cu înaintarea candidaţilor, participarea la campania electorală şi votarea propriu-zisă.
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„În cadrul oricărui scrutin, fiecare alegator are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică
egală.‖ (Codul electoral al RM, art.4)
- Votarea directă presupune că cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot îşi exprimă opţiunile
electorale în procesul alegerilor fără intervenţia altor persoane. Articolul 53, alin.1, din Codul electoral al
Republicii Moldova prevede: „Fiecare alegator votează personal. Votarea în locul altor persoane este
interzisă‖.
- Secretul votului. Votarea în condiţii secrete exclude orice control din partea oricăror organe sau
funcţionari publici a modului în care cetăţenii şi-au exprimat sau îşi exprimă opţiunile electorale. „Votarea
la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzându-se astfel posibilitatea influenţării voinţei
alegatorului.‖ (Codul electoral al RM, art.6).
- Libertatea exprimării opţiunii electorale. Principiul dat acordă alegătorului posibilitatea de a decide
personal utilitatea şi necesitatea participării sale la alegeri. Nimeni nu este în drept să exercite presiuni
asupra alegatorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime
voinţa în mod independent253.
Principii complimentare: publicitatea, transparenţa, caracterul teritoriala al alegerilor şi responsabilitatea
pentru încălcarea drepturilor electorale ale cetăţenilor.254

4. Alegerile
Alegeri – acţiune prin care cetăţenii selectează şi desemnează prin vot, în conformitate cu anumite
proceduri, persoanele care urmează să facă parte din organele de conducere ale unui stat, unitate teritorialadministrativă sau ale unei organizaţii.255 Alegerile sânt de diferite tipuri.
- alegeri directe: votare în care între alegător şi candidatul la postul electiv nu există instanţe
intermediare care ar media exprimarea voinţei alegătorului. Alegătorul votează direct pentru candidatul la
postul electiv.256
- alegeri indirecte: electoratul alege doar reprezentanţi sau delegaţi care, la rândul lor, aleg candidaţii
propuşi.
- alegeri generale: când se aleg reprezentanţii pentru toate locurile din organismele reprezentative.
- alegeri parţiale sau suplimentare: se desfăşoară pentru a completa o parte din locuri.257
- alegeri naţionale se desfăşoară în toată ţara.
- alegeri ordinare se desfăşoară în termenele prevăzute de constituţie sau lege, de regulă, în legătură cu
expirarea termenului împuternicirilor.
- alegeri extraordinare se desfăşoară în cazul dezolvării anticipate a parlamentului.
- alegeri desfăşurate într-un singur scrutin: când rezultatele alegerilor stabilesc după votarea unică a
alegătorilor. Are caracter definitivat.
- alegeri desfăşurate în două sau mai multe scrutine: când este necesar de două sau mai multe votări
în scopul determinării învingătorilor din numărul candidaţilor la postul electiv.
- alegeri repetate se desfăşoară în cazurile în care alegerile deja efectuate se dovedesc a fi nevalabile.
Ele nu sânt recunoscute din cauza încălcării legislaţiei cu privire la alegeri.258
Alegerile se declară prin decretul conducătorului statului. În marea majoritate a statelor
alegerile se desfăşoară numai în zilele de odihnă. Etapele procesului electoral sânt:259
1.
fixarea alegerilor;
2.
formarea comisiilor electorale;
3.
prezentarea informaţiilor despre alegători, întocmirea şi precizarea listelor electorale;
4.
formarea circumscripţiilor electorale;
5.
desemnarea şi înregistrarea candidaţilor;
6.
realizarea campaniei electorale şi finanţarea măsurilor ei;
7.
organizarea votării, stabilirea rezultatelor alegerilor;
8.
înregistrarea deputaţilor aleşi, a persoanelor cu funcţii publice, publicarea rezultatelor alegerilor.
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Pornind de la conţinutul de bază al legislaţiei electorale naţionale, formarea bazelor organizaţionaltehnologice ale alegerilor presupune:
1.) formarea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare;
2.) formarea organelor electorale sau a unora dintre ele;
3.) întocmirea listelor electorale.
În Republica Moldova în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor se constituie:
a) Comisia Electorala Centrală;
b) consiliile electorale de circumscripţie;
c) birourile electorale ale secţiilor de votare.260

5. Circumscripţiile electorale
Circumscripţie electorală – unităţi teritoriale în care se desfăşoară operaţiunile de alegere a deputaţilor în
organele reprezentative ale statului, şefului de stat (acolo unde acesta este desemnat prin vot universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat), membrilor organelor de autoadministrare locală. Aceste unităţi
teritoriale uneori se formează în mod special, uneori însă, drept circumscripţie electorală servesc unităţile
administrativ-teritoriale (regiunile, provinciile, oraşele, raioanele) sau teritoriile subiectelor federaţiei. În
unele cazuri circumscripţiile electorale nu se formează, toată ţara rămânând a fi o singură circumscripţie
electorală.
Procedura de formare a circumscripţiilor electorale are o însemnătate politică şi juridică deosebită,
deoarece, deseori rezultatele alegerilor sunt influenţate de modul de divizare a teritoriului statului în
circumscripţii electorale. Din aceste considerente numărul de circumscripţii electorale se determină prin
legile electorale, iar în unele cazuri se stabileşte chiar prin constituţie.261
Conform Codului electoral al Republicii Moldova (art.27, alin.1), Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin
55 de zile înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund unităţilor administrativteritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova.
Pentru alegerile consiliilor locale şi ale primarilor, fiecare raion, oraş, municipiu sat constituie o singură
circumscripţie electorală. Consiliile electorale de circumscripţie orăşeneşti (municipale), săteşti (comunale)
sânt constituite de către consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul doi ale Republicii Moldova cu cel puţin 40 de zile înainte de ziua alegerilor.262 Pentru desfăşurarea
nemijlocită a alegerilor, circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare.

6. Secţiile de votare
Secţiile de votare reprezintă nişte delimitări teritoriale care unesc alegătorii printr-un loc comun de votare.
Secţiile de votare au o importanţă mai mult pentru tehnica organizării alegerilor. Deseori statutul lor este
determinat de acte normative subordonate legii, iar în unele state chiar de instrucţiunile ministerelor
afacerilor interne. Ele se amenajează în aşa fel, încât toţi alegătorii să-şi poată exercita dreptul de vot în
condiţii optime.263
În Republica Moldova, pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor, circumscripţiile electorale se
divizează în secţii de votare. Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie
în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor) şi satelor(comunelor), cu cel puţin 35
de zile înainte de data alegerilor şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegatori.
Secţii de votare speciale pot fi constituite pe lingă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri şi cămine pentru
bătrâni. Aceste secţii de votare trebuie să includă cel puţin 30 de alegători. Persoanele care îşi satisfac
serviciul militar votează la secţia de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară.
În cazul alegerilor parlamentare şi referendumului republican, pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii Moldova se organizează câte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor
reprezentanţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările
respective, indiferent de numărul acestora. Secţiile de votare în cauză aparţin circumscripţiei electorale a
municipiului Chişinău. Consiliul electoral de circumscripţie numerotează secţiile de votare din
circumscripţie şi aduc la cunoştinţă publica informaţia despre hotarele fiecărei secţii de votare, adresa
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sediului birourilor electorale ale secţiilor de votare, adresa localului pentru votare şi modul de contactare
pentru relaţii.264

7. Birourile electorale
Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu
cel puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor din 5-11 membri cu drept de vot deliberativ. Pentru alegerile
de orice nivel şi pentru referendumuri republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie
în acelaşi termen.265

8. Listele electorale
Listă electorală - lista ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unei secţii de
votare. Întocmirea listelor electorale este condiţia obligatorie a procesului de organizare a campaniilor
electorale. Procedura dată creează condiţiile necesare pentru ca alegătorii să-şi realizeze dreptul la vot şi
presupune includerea cetăţenilor în listele electorale în conformitate cu care aceştia vor fi admişi la votare.
În funcţie de faptul cui aparţine obligaţia de înregistrare a alegătorilor această procedură poate fi: publică
(obligatorie) sau personală (benevolă).266 Procedura de întocmire a listelor electorale la alegerile organizate
în Republica Moldova este reglementată de dispoziţii normative cuprinse într-un capitol separat (Capitolul
5) din Codul electoral.
Listele electorale sunt întocmite de către primărie, în două exemplare, pentru fiecare secţie de votare. După
ce au fost întocmite, listele se verifică la domiciliul alegătorilor înscrişi în ele, se semnează de către
primarul localităţii şi se aduc la cunoştinţă publică nu mai târziu cu 10 de zile înainte de ziua alegerilor.
Listele electorale cuprind: numele şi prenumele alegătorului, data. anul naşterii, domiciliul, datele actului
de identitate. Ordinea de înscriere este stabilită de primării.
Listele electorale privind militarii care locuiesc pe teritoriul unităţilor militare, precum şi membrii
familiilor lor, alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare, se întocmesc în baza datelor
prezentate de comandanţii unităţilor militare respective.
În secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă, în spitale şi alte instituţii curative staţionare,
listele electorale se întocmesc în baza datelor prezentate de conducătorii instituţiilor menţionate.
În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc pe baza datelor
colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor
respective.
Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi numai la o singură secţie de votare în baza
actelor ce atestă domiciliul acestora în perimetrul secţiei de votare respective.
Listele electorale se afişează în localurile secţiilor de votare cu 10 zile înainte de ziua alegerilor. Un
exemplar al listei se păstrează la primărie.267
Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica
corectitudinea întocmirii lor. Ei au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau
excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine.268

9. Propaganda electorală sau campania electorală
Agitaţie electorală - acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe
alegatori să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali.
Această etapă a procesului electoral se caracterizează printr-o activitate desfăşurată de către partide şi
organizaţii social-politice, candidaţi şi simpatizanţii acestora şi constă în popularizarea prin mitinguri,
presă, radio, televiziune sau alte mijloace admise a platformelor lor politice în scopul orientării opţiunii
electoratului în sprijinul lor.
Importanţa deosebită a campaniei electorale reclamă ca legea să determine în mod expres condiţiile de
desfăşurare şi diversele garanţii pentru realizarea agitaţiei electorale.
În Republica Moldova reglementarea normativă a regulilor şi condiţiilor de desfăşurare a agitaţiei
electorale se efectuează prin stabilirea: termenului de realizare a agitaţiei electorale; condiţiilor de
participare a cetăţenilor şi a altor subiecte de drept electoral la agitaţia electorală; interdicţiilor şi
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restricţiilor în mersul agitaţiei electorale; stabilirea răspunderii pentru încălcarea procedurii stabilite de
realizare a agitaţiei electorale.269
Legislaţia electorală consacră egalitatea concurenţilor electorali şi a altor subiecte de drept electoral în
procesul de realizare a agitaţiei electorale. Articolul 46 din Codul electoral dispune: concurenţii electorali
participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale în folosirea mijloacelor
de informare în masă inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget. Tuturor concurenţilor
electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.
Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă
concurentul electoral. Concurenţii electorali pot organiza şi întâlniri cu alegătorii.
Legislaţia electorală conţine interdicţii şi restricţii privitor la cadrul subiectelor electorali care au dreptul să
facă agitaţie electorală, la asigurarea financiară a agitaţiei electorale, la utilizarea timpului de antenă etc.
Responsabilitatea pentru încălcarea regulilor de realizare a agitaţiei electorale este prevăzută atât de
normele Codului electoral, cât şi de cele cuprinse în Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în
normele Codului penal.270

10. Numărarea voturilor
Stabilirea rezultatelor alegerilor şi validarea lor
Constatarea totalurilor votării, rezultatele alegerilor şi validarea lor finalizează procesul de exprimare a
opţiunilor electorale ale alegătorilor. Mecanismul de totalizare a rezultatelor alegerilor este formulat în
capitolul 10 al codului electoral. Este prevăzută consecutivitatea acţiunilor realizate de organele electorale
de diferite niveluri, modul de calculare a voturi lor alegătorilor, regulile privind determinarea rezultatelor
alegerilor, garanţiile efectuării tuturor operaţiunilor legate de calcularea voturilor şi stabilirea rezultatelor
alegerilor în condiţii de publicitate etc.271
În conformitate cu prevederile Codului electoral al Republicii Moldova, numărarea şi totalizarea voturilor
începe în cadrul biroului electoral al secţiei de votare imediat după expirarea timpului rezervat votării. Până
la deschiderea urnelor de vot, biroul electoral al secţiei de votare numără şi anulează toate buletinele de vot
rămase neutilizate. Conform unei proceduri stabilite de către biroul electoral al secţiei de votare ori dispuse
de către Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie, membrii biroului electoral al
secţiei de votare deschid buletinele de vot şi determină pentru care concurent electoral s-a votat.
Rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor.
Rezultatul numărării voturilor se examinează în şedinţa biroului electoral al secţiei de votare şi se
consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele votării se întocmeşte în mai multe
exemplare: un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un
exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmânează
reprezentanţilor concurenţilor electorali.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare predă consiliului electoral de circumscripţie cât de curând
posibil, dar nu mai târziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele cu voturile
valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte, procesul-verbal, raportul, buletinele nevalabile,
anulate sau contestate, cererile şi contestaţiile, toate fiind sigilate într-o cutie (pachet).
După primirea proceselor-verbale şi raporturilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în care sunt
indicate rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte
mai întâi numărul de alegători care au participat la alegeri şi comunică imediat această cifră Comisiei
Electorale Centrale. În cazul în care, la alegerile din întreaga circumscripţie a participat un număr de
alegători mai mic decât numărul cerut pentru declararea alegerilor valabile în circumscripţia respectivă,
consiliul de circumscripţie înştiinţează Comisia Electorală Centrală despre acest fapt. Comisia Electorală
Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie face un anunţ public prin care declară alegerile nevalabile
pe întreaga ţară sau pe circumscripţia dată.
În baza proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, consiliul de circumscripţie
consemnează rezultatele totalizării voturilor pe întreaga circumscripţie într-un proces-verbal, semnat de toţi
membrii consiliului, care au posibilitatea să facă comentarii în scris la procesul-verbal. În termen de 48 de
ore după închiderea secţiilor de votare, consiliul electoral de circumscripţie este obligat să prezinte
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procesul-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie Comisiei Electorale
Centrale.
Dreptul de totalizare a rezultatelor alegerilor se acordă Comisiei Electorale Centrale. Ea consemnează
rezultatele totalizării voturilor pe ţară în ansamblu într-un proces-verbal, care se semnează de membrii
comisiei, şi întocmeşte un raport cu privire la rezultatele alegerilor. Copiile procesului-verbal cu privire la
totalizarea rezultatelor alegerilor se înmânează şi reprezentanţilor concurenţilor electorali. Aceste acte, în
caz de necesitate, vor fi prezentate Curţii Constituţionale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi
validarea mandatelor, Înainte de a obţine rezultatele votării din toate consiliile şi birourile electorale
inferioare, organul electoral responsabil de totalizarea rezultatelor alegerilor aduce periodic la cunoştinţă
publică rezultatele preliminare cât mai curând posibil după primirea lor.
După obţinerea rezultatelor votării din toate consiliile şi birourile inferioare, organul electoral poate să
considere alegerile parlamentare nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/2 din numărul de
persoane înscrise în listele electorale.
La rândul său, Curtea Constituţională, dacă stabileşte că în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor
au fost comise încălcări ale Codului electoral care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor,
este în drept să declare alegerile nule.
În cazul când alegerile sunt declarate nevalabile sau nule. Comisia Electorală Centrală organizează, în
termen de 2 săptămâni, votarea repetată, în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceleaşi candidaturi şi cu
aceleaşi consilii şi birouri electorale. Dacă şi după votarea repetată alegerile sunt declarate nevalabile sau
nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 65
de zile şi cel mult 3 luni din ziua ultimelor alegeri declarate nevalabile sau nule.

11. Sistem electoral (scrutinul) majoritar
În conformitate cu regulile sistemului electoral majoritar, se consideră ales pe circumscripţia electorală
candidatul sau lista de candidaţi, care au acumulat majoritatea de voturi stabilită. Deosebim două forme
principale ale sistemului majoritar: majoritate absolută şi majoritate relativă.272
Sistem majoritar relativ este cel mai simplu sistem electoral, conform căruia este considerat ales
candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi faţă de orice adversar.
Sistem majoritar absolut. În cadrul acestui sistem electoral, pentru obţinerea mandatului reprezentativ
este necesară acumularea majorităţii absolute de voturi (50+1). În acest sistem electoral, de obicei, se
stabileşte nivelul minim de participare a alegătorilor la alegeri. Dacă acest nivel de participare nu este atins
se consideră că alegerile nu au avut loc sau nu sânt valabile. De obicei, în urma efectuării alegerilor, nici un
candidat nu obţine majoritatea necesară de voturi. În aşa caz se utilizează scrutinul în două tururi şi votarea
alternativă.
Scrutinul majoritar poate fi:
1) Scrutin uninominal - când votul este acordat unui singur candidat, într-o singură circumscripţie
electorală. Acest sistem prevede o organizare mai simplă. Actualmente în state se practică sistemul
uninominal, teritoriul ţării se împarte în atâtea circumscripţii electorale câte mandate sânt (corespunzător
numărului de deputaţi).
2) Scrutin plurinominal presupune ca electoratul să aleagă mai mulţi candidaţi. În scrutinul de listă,
fiecare alegător votează un număr de candidaţi egal cu numărul de mandate de care dispune organul
reprezentativ. Scrutinul de listă poate fi complicat prin aplicarea panaşatului şi al votului preferenţial.
Panaşatul (panasajul) este posibilitatea alegătorului de a întocmi chiar ele lista candidaţilor alegând din
mai multe liste prezentate.
Votul preferenţial (vot transferabil) oferă alegătorului posibilitatea de a modifica ordinea numerelor de pe
lista de candidaţi.
Atunci când nu este acceptat nici panaşatul, nici votul preferenţial, sântem în prezenţa unei „liste blocate‖:
alegătorul nu o poate modifica şi este obligat să voteze lista în întregime.273

12. Sistem electoral (scrutinul) al reprezentării proporţionale
Sistemul electoral al reprezentării proporţionale este cea mai democrată metodă de determinare a
rezultatelor alegerilor. Conform acestui sistem, mandatele din fiecare circumscripţie electorală se
repartizează între partide în corespundere cu numărul de voturi acumulat de fiecare partid. Sistemul
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electoral proporţional asigură reprezentarea chiar pentru partidele relativ mici, însă acest fapt se poate
reflecta negativ asupra formării guvernului în republicile parlamentare, cu condiţia că nici un partid nu
beneficiază de majoritatea absolută în partid. Sistemul proporţional se poate aplica doar în circumscripţiile
electorale cu mai multe mandate: cu cât e mai mare circumscripţia, cu atât un mai înalt grad de
proporţionalitate poate fi obţinut.274
În practica constituţională sânt cunoscute foarte multe sisteme de reprezentare proporţională, şi anume:
sistemul câtului rectificat, sistemul celor mai mari resturi, sistemul d’Hondt, sistemul numărului unic, etc.
Actualmente, în marea majoritate a sistemelor reprezentării proporţionale, atribuirea mandatelor începe
prin determinarea coeficientului electoral în circumscripţia dată. Acest coeficient se obţine prin împărţirea
numărului de voturi exprimate la numărul de mandate atribuite unei circumscripţii electorale. După aceasta
se procedează la repartizarea mandatelor între listele de candidaţi aflate în competiţie în circumscripţia
dată. Repartizarea are loc prin împărţirea numărului de voturi obţinute de fiecare listă la coeficientul
electoral.275

13. Referendumul
Referendum (lat. ad referendum – a fi supus adunării) – procedura a democraţiei directe prin care
conducerea unei ţări se adresează poporului, fără intermediari, pentru a-l consulta în probleme majore, de
regulă pentru textul Constituţiei, alegerea formei de guvernământ sau în probleme de autodeterminare ca
stat.276
Deosebirea principală a procedurii de alegeri de procedura referendumului constă în obiectul de exprimare
a voinţei alegătorilor. Acest obiect la alegeri îl prezintă candidatul în deputaţi sau altă funcţie din afara
instituţiei reprezentative. La referendum obiectul de exprimare a voinţei nu este persoana (candidatul), ci o
anumită problemă asupra căreia se desfăşoară referendumul – lege, proiect de lege, Constituţie,
amendamente la Constituţie, probleme de interes naţional al statului. Rezultatele referendumului pot fi
determinate numai în temeiul sistemului majoritar. Aspectul organizatoric al alegerilor şi referendumului
este identic, cu excepţia faptului că la referendum nu este nevoie de circumscripţii electorale.
Formele referendumului se deosebesc după mai multe temeiuri:
- referendum „până la parlament‖: dacă un anumit act a fost supus votării alegătorilor până la aprobarea
acestuia;
- referendum „după parlament”: dacă actul respectiv a fost supus votării alegătorilor după adoptarea
acestuia de către parlament;
- referendum „extraparlamentar”: un anumit document se supune votării prin „ocolirea‖
parlamentului;277
Referendumul poate fi :
- consultativ: dacă se desfăşoară doar cu scopul elucidării opiniei alegătorilor într-o anumită problemă.
Soluţionarea problemei respective rămâne pe seama organelor statului;
- decisiv: documentul este supus votării alegătorilor pentru soluţionarea definitivă a destinului acestuia.
Referendumul decisiv poate fi de aprobare (dacă alegătorilor li se propune aprobarea documentului
respectiv) şi de respingere (dacă alegătorilor li se propune anularea actului);
- constituţional: dacă cu ajutorul referendumului dat se aprobă Constituţia sau amendamentele la ea;
- legislativ: dacă un act al legislaţiei curente este supus votării de către alegători.278
Iniţiatorul referendumului poate fi Parlamentul, şeful de stat sau autorităţile locale (către corpul electoral
local în vederea rezolvării problemelor de ordin local).
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Capitolul 21. Dreptul parlamentar
Statutul parlamentarilor
1. Noţiunea de drept parlamentar
Parlamentul este un organ de stat reprezentativ, al cărui funcţie principală în sistemul de separaţie a
puterilor constă în exercitarea puterii legislative.
Cuvântul „parlament‖ provine de la franţuzescul „parler‖ – „a vorbi, a expune opinia‖.279 Originea istorică
a acestei instituţii se află în practica foarte veche de a aduna pe membrii unei comunităţi pentru a lua
decizii. Ulterior s-a recurs la instituţia parlamentului care reuneşte un număr limitat de persoane alese de
comunitate. Raţiunea practică a existenţei parlamentului constă în alegerea unor persoane demne de
încredere şi competente care să ia decizii în locul poporului şi din numele său.280
Dreptul parlamentar este o instituţie de drept constituţional deoarece cuprinde norme juridice care
reglementează o categorie distinctă de relaţii sociale fundamentale care vizează formarea şi funcţionarea
parlamentului. Noţiunea de drept parlamentar a apărut la începutul secolului al XIX-lea. Pentru a defini pe
deplin dreptul parlamentar vom lua în considerare următoarele aspecte:
- dreptul parlamentar este o instituţie de drept constituţional care cuprinde un ansamblu distinct de norme
constituţionale;
- normele de drept care formează instituţia dreptului parlamentar au un obiect specific de
reglementare.281
Obiectul său de reglementare priveşte intrarea în exerciţiu a mandatului parlamentar şi expirarea acestor
împuterniciri, conţinutul şi condiţiile de exercitare a mandatului parlamentar, activităţile parlamentare
legate de îndeplinirea unor acţiuni ori adoptarea unor acte.
Dreptul parlamentar este instituţia juridică de drept constituţional care reglementează modul de intrare în
exerciţiu a mandatului parlamentar şi expirarea acestuia, conţinutul şi condiţiile de exercitare a mandatului
parlamentar, activităţile parlamentare legate de îndeplinirea unor acţiuni ori adoptarea unor acte. 282

2. Principiile dreptului parlamentar
Principiul autonomiei. Principiul dat îşi are originea în teoria separaţiei puterilor în stat. Articolul 6
al Constituţiei Republicii Moldova prevede: „În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi
judecătorească sânt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor
Constituţionale‖. Puterea legislativă e exercitată de către Parlament, astfel articolul 60 din Constituţie
atribuie Parlamentului calitatea de organ reprezentativ suprem al poporului şi unica autoritate legislativă a
statului. Autonomia Parlamentului poate avea loc numai în limitele constituţiei cu condiţia asigurării
respectului legalităţii în întregime.
Principiul legalităţii obligă toate subiectele raporturilor juridice să respecte în activitatea sa legea.
Deputaţii nu trebuie să încalce normele interne ale parlamentului deoarece adoptarea unor acte legislative
printr-o procedură neprevăzută sau greşită va lovi cu nulitate actul adoptat.
Principiul pluralismului
de opinii. Principiul dat este consfinţit de articolul 5, alin.1, din Constituţia Republicii Moldova:
„Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismul politic, care este incompatibil cu
dictatura şi cu totalitarismul.‖ Asociindu-se în formaţiuni politice, deputaţii se conduc după propria opinie
politică. Libertatea şi independenţa exprimării opiniilor este garantată de către Constituţia Republicii
Moldova. Astfel, articolul 71 prevede: „Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică
pentru voturile sau pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.‖
Principiul colegialităţii presupune colaborarea deputaţilor în exercitarea atribuţiilor lor. Deputaţii doar în
ansamblu reprezintă poporul. Astfel, pentru a adopta un act legislativ este nevoie de cvorum. Conform
prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, legi organice se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi,
după cel puţin două lecturi; legile ordinare - cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Cvorumul necesar
pentru adoptarea anumitor acte legislative este definit sub noţiunea de „majoritate‖. Majoritatea poate fi:
simplă: se obţin un număr de voturi egal cu jumătate plus unu din cei prezenţi;
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absolută: 50%+1 de voturi ai deputaţilor aleşi;
relativă: în cazul când sânt puse la vot mai multe propuneri, majoritatea relativă obţine opţiunea
care a luat cele mai multe voturi;
calificată: 2/3 de voturi ai deputaţilor aleşi.283
Principiul transparenţei. Poporul este titularul suveranităţii, de aceea ei trebuie să ştie cum utilizează
reprezentanţii săi puterea încredinţată. Constituţia Republicii Moldova (art.65, alin.1) prevede că şedinţele
Parlamentului sânt publice. Totodată acest principiu presupune publicarea dezbaterilor parlamentare şi
publicarea actelor legislative adoptate. Legea este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia.284

3. Mandatul parlamentar. Natura juridică a mandatului parlamentar
Mandat (lat. mandatum – ceea ce este încredinţat) – împuternicire dată de cetăţeni unei persoane aleasă de
ei pentru a vorbi şi a acţiona în numele lor.
Mandatul parlamentar – împuternicire dată unui deputat să exprime doleanţele şi voinţa cetăţenilor ce l-au
ales în organele reprezentative ale statului.285 Totodată mandatul înseamnă simultan misiunea încredinţată
de către alegatori unui ales şi durata acestei misiuni.286
Doctrina naţională a dreptului constituţional, inclusiv principalele izvoare de drept constituţional
(Constituţia, Legea despre statul deputatului în Parlament), nu interpretează noţiunea de mandat
parlamentar. Totuşi el poate fi definit prin următoarele:
mandatul parlamentar este mijloc intermediar între popor ca deţinător al suveranităţii naţionale şi
reprezentanţii acestuia în organul legislativ al statului;
deţinătorii mandatului parlamentar poartă denumirea de deputaţi. În sisteme cu parlamente
bicamerale o cameră este denumită Adunarea deputaţilor (a reprezentanţilor), iar cealaltă – Senat, membrii
săi fiind numiţi senatori.
mandatul parlamentar rezultă cu preponderenţă din alegerile parlamentare. Deputaţii sânt aleşi prin
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat;
conţinutul mandatului parlamentar este determinat de normele de drept constituţional cuprinse în
Constituţie, de Legea despre statutul deputatului în Parlament, de Regulamentul Parlamentului;
mandatul parlamentar este general: datorită acestui fapt exercitarea lui nu este condiţionată de
necesitatea aprobării fiecărui act de către alegători;
încetarea mandatului parlamentar are loc în funcţie de sistemul electoral aplicat în procesul de
formare a Parlamentului sau, în alte cazuri, strict determinate de legislaţie.287
Natura juridică a mandatului parlamentar
Mandatul parlamentar este o împuternicire de a reprezenta. Politiceşte el este o convenţie între alegatori şi
cei care aspiră la dobândirea mandatului, având la baza o platformă electorală. Juridiceşte el semnifică o
funcţie publică al cărei conţinut este predeterminat prin lege. Titularul său este investit prin alegeri.
Mandatul este reprezentativ (nu imperativ) şi ca atare este constituit în absenţa oricărei proceduri de
revocare. Fiecare parlamentar reprezintă Naţiunea în întregul ei.
Mandatul parlamentar nu este un mandat de drept civil pentru ca nu intervine în sfera raporturilor juridice
civile şi nu rezultă dintr-un contract. El este rezultatul manifestării de voinţă colectivă a corpului electoral.
Mandatul parlamentar este un mandat de drept constituţional. El are următoarele trăsături principale:
Mandatul parlamentar este general, parlamentarul fiind reprezentantul întregii Naţiuni si pentru toate
interesele ei.288 Caracteristica dată şi-a găsit confirmarea în art.68, alin.1, din Constituţia Republicii
Moldova care consacră: „În exercitarea mandatului, deputaţii sânt in serviciul poporului‖.
Mandatul parlamentar este independent. Independenţa mandatului presupune că deputaţii (senatorii) nu
acţionează în baza unor instrucţiuni date de alegători. Ei procedează conform convingerilor sale. Deciziile
reprezentanţilor desemnaţi prin alegeri nu necesită aprobare de popor pentru a căpăta valoare juridică.
Mandatul parlamentar este irevocabil. Este o garanţie suplimentară a independenţei şi presupune
imposibilitatea revocări deputaţilor ori senatorilor aleşi înainte de expirarea mandatului. Articolul 68,
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alin.2, din Constituţia Republicii Moldova, Legea despre statutul deputatului în Parlament (art.2) stabilesc:
„Orice mandat imperativ este nul‖. 289
Mandatul parlamentar are un conţinut predeterminat, drepturile şi obligaţiile ce revin parlamentarului fiind
stabilite prin Constituţie şi prin legi.

4. Durata mandatului parlamentar
În Legea despre statutul deputatului în Parlament se prevede că deputaţii intră în exercitarea mandatului din
momentul alegerii şi validării lui ulterioare. Documentul care confirmă acest drept certificatul eliberat de
Comisia Electorală Centrală. Totodată deputaţii dispun de legitimaţie de deputat şi insignă de deputat,
eliberate de Biroul permanent după constituirea legală a Parlamentului. În perioada de exercitare a
mandatului deputatului i se eliberează paşaport diplomatic.290
Durat mandatului diferă de la un sistem constituţional la altul. În Australia şi Suedia trei ani, în Anglia,
Franţa, Italia este de cinci ani. În Republica Moldova durata mandatului parlamentar este de 4 ani. Astfel,
în articolul 1, aliniatul 3 din Regulamentul Parlamentului se stipulează: „Parlamentul se alege prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani‖. Durata mandatului poate fi
prelungită prin lege organică în două împrejurări: „ în caz de război sau în caz de catastrofă‖.
În Republica Moldova calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales, în
caz de demisie sau de deces.291 În caz de demisie sau de deces, intervine vacanta mandatului de deputat.
Cererea de demisie se prezintă Preşedintelui Parlamentului. Parlamentul, prin hotărârea sa, va lua act de
cerere de demisie a deputatului şi va declara mandatul vacant.
În caz de deces, Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului va întocmi un raport.
Parlamentul, prin hotărârea sa, va lua act de raportul comisiei şi va declara mandatul vacant.
Mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista partidului, organizaţiei socialpolitice sau a blocului electoral pentru care a candidat deputatul al cărui mandat a fost declarat vacant. În
cazul în care devine vacant mandatul de deputat
obţinut de un candidat independent, completarea vacanţei în cauza se efectuează prin restabilirea şirului
descrescător, excluzându-se numărul ce corespunde candidatului respectiv şi incluzându-se următorul
număr din şir. Curtea Constituţionala, în termen de 30 de zile de la declararea vacantei mandatului de
deputat, va valida următorul mandat.292

5. Protecţia mandatului parlamentar
Deputaţii, fiind reprezentanţii poporului şi exercitând suveranitatea naţională în numele lui, trebuie să se
bucure de anumite garanţii şi condiţii specifice care le-ar permite exercitarea liberă a înaltei funcţii.
Activitatea lor trebuie efectuată fără nici o presiune atât din interiorul ţării, cât şi din exteriorul ei.
Realizarea principiilor autonomiei, independenţei şi transparenţei în activitatea parlamentarilor se află în
raport direct cu gradul de protecţie a mandatului.293 Atât timp cât deputaţii vor fi supuşi unei influenţe,
indiferent de sursa acesteia, nu putem vorbi de exercitarea suveranităţii în numele poporului.
O funcţionare normală a întregului sistem politic şi juridic impune protejarea eficientă a mandatului
parlamentar. Categoria măsurilor de protecţie cuprinde: indemnizaţii, incompatibilităţi şi imunităţi.294
a) Indemnizaţii sau alte forme de sprijin material.
Parlamentarii se află în exercitarea unei funcţii publice, de aceea ei sânt retribuiţi pentru munca depusă.
Dacă pentru cetăţenii simpli indemnizaţiile servesc drept plata pentru munca depusă, pentru parlamentar se
consideră şi ca forme de protecţie a mandatului. Indemnizaţiile parlamentarilor sânt divizate în două
categorii de plăţi: una fixă (salariul) şi alta variabilă (legată de participarea la şedinţe).295 Componenţa
indemnizaţiilor deputaţilor Republicii Moldova:
- salariul de bază. Este stabilit de Legea salarizării.
- sporul pentru vechime în muncă, al cărui cuantum este stabilit prin hotărârea Parlamentului.
- spor pentru grad ştiinţific al cărui cuantum este stabilit de legislaţia în vigoare.
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- indemnizaţia zilnică pentru participare la lucrările în plen, în comisie sau la şedinţele Biroului
permanent.
- diurnele al cărei cuantum este stabilit de Parlament.
Deputaţii care nu dispun de spaţiu locativ în municipiul Chişinău sânt asiguraţi cu apartament de serviciu
pe durata mandatului. În cazul neasigurării cu apartament de serviciu, deputatului i se acorda o
indemnizaţie lunara neimpozabilă pentru chirie.296
Deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova au dreptul la concediu anual plătit, la concediu pentru
interesele personale şi la concediu medical.
În perioada de exercitare a mandatului de deputat, contractul de muncă se suspendă. După expirarea
mandatului, deputatului i se garantează locul de muncă (serviciu) anterior, iar in lipsa acestuia (in caz de
lichidare a unităţii, de reorganizare a ei, de reducere a statutului de personal etc.) i se acorda un loc de
munca (serviciu) echivalent la aceeaşi unitate sau la alta, cu consimţământul lui. După expirarea
mandatului, funcţia de deputat în Parlament se asimilează funcţiilor publice de rangul întâi prevăzute de
Legea serviciului public. Deputatului i se conferă pe viaţă gradul de „Consilier de stat al Republicii
Moldova de clasa I‖.
b) Incompatibilităţi. Incompatibilitatea cu funcţia de parlamentar este stabilită în virtutea teoriei separaţiei
puterilor în stat. Cei care ocupă funcţii în puterea legislativă nu pot ocupa funcţii în alte ramuri ale puterii
de stat. Dacă am admite că deputatul ar ocupa concomitent şi unele funcţii din domeniul public sau privat,
ar interveni unele consecinţe negative: lipsa la unele şedinţe ale Parlamentului, timp insuficient pentru
examinarea proiectelor de legi, dependenţa materială de funcţia cumulată etc.297
Conform articolului 70, alin.1, din Constituţia republicii Moldova, „Calitatea de deputat este incompatibilă
cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice‖. Legea Republicii
Moldova despre statutul deputatului in Parlament (art.3.) consacră că mandatul de deputat este incompatibil
cu:
a) funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
b) funcţia de membru al Guvernului;
c) funcţia de avocat parlamentar;
d) exercitarea oricărei alte funcţii remunerate, inclusiv a funcţiei acordate de un stat străin sau organizaţie
internaţionala, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice desfăşurate în afara programului stabilit de
Regulamentul Parlamentului.
Deputatul care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute va demisiona, în termen de 30 de
zile de la data validării mandatului, din funcţia incompatibila cu mandatul de deputat. În decursul a 30 de
zile de la validarea mandatului deputatul trebuie sa declare Biroului permanent orice activitate
extraparlamentara pe care va continua sa o desfăşoare. La începutul fiecărei legislaturi, Comisia juridică
pentru numiri şi imunităţi examinează declaraţiile deputaţilor sub aspectul incompatibilităţii activităţii.298
c) Imunităţile sânt stabilite prin norme constituţionale şi legi. Ele au un caracter imperativ, un deputat sau
o grupă de deputaţi nu pot renunţa la ele. Imunităţile nu trebuie confundate cu privilegii. Legea privind
statutul deputaţilor în Parlament (art.9) stabileşte că imunitatea parlamentara are ca scop protejarea
deputatului în Parlament împotriva urmăririlor judiciare şi garantarea libertăţii lui de gândire şi de acţiune.
În teoria dreptului parlamentar sânt recunoscute şi legiferate două forme de imunităţi: inviolabilitatea şi
iresponsabilitatea juridică.
Iresponsabilitatea. Articolul 9, aliniatul 2, din Legea privind statutul deputaţilor în Parlament prevede:
„Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică sub nici o formă pentru opiniile politice
sau voturile exprimate în exercitarea mandatului.‖ De regulă, acest model de iresponsabilitate exclude atât
urmăririle penale, cât şi acţiunile civile cu interes dăunător intentate contra unui parlamentar. Regula
iresponsabilităţii se aplică doar actelor ce ţin nemijlocit de funcţiile parlamentare: propuneri, amendamente,
interpelări şi voturi exprimate în şedinţe plenare şi în comisii, raporturi depuse pe numele unei comisii, acte
săvârşite în cadrul unei misiuni încredinţate de către organele Parlamentului.299
Inviolabilitatea. Articolul 70, alin.3, din Constituţia Republicii Moldova consacră: „deputatul nu poate fi
reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără
încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.‖
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Cererea la reţinere, arest, percheziţie sau trimitere în judecată penală ori contravenţionala este adresată
Preşedintelui Parlamentului de către Procurorul General. Preşedintele Parlamentului o aduce la cunoştinţa
deputaţilor în şedinţă publică în cel mult 7 zile de la parvenirea acesteia şi o trimite de îndată spre
examinare Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi. Aceasta, în cel mult 15 zile va adopta o hotărâre
care va constata existenţa unor motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei este adoptată
prin votul secret a cel puţin jumătate plus unu din membrii ei.300
Raportul comisiei este supus examinării şi aprobării în Parlament imediat, în cel mult 7 zile de la
prezentarea acestuia. Parlamentul decide asupra cererii Procurorului General cu votul secret al majorităţii
deputaţilor aleşi. Acţiunea penala împotriva deputatului poate fi intentata numai de Procurorul General.
În caz de infracţiune flagranta, deputatul poate fi reţinut la domiciliu pe o durata de 24 de ore numai cu
încuviinţarea prealabila a Procurorului General. Acesta va informa neîntârziat Preşedintele Parlamentului
asupra reţinerii.
Inviolabilitatea este limitată de durata mandatului parlamentar. La expirarea acestuia deputatul devine un
cetăţean obişnuit.301

6. Regimul disciplinar
O problemă care poate trezi unele discuţii este cea a răspunderii disciplinare a deputatului în perioada
exercitării mandatului. De exemplu, dacă în cadrul şedinţei în plen a parlamentului deputatul, expunându-şi
opinia îşi permite să insulte alţi deputaţi, încalcă regulamentul, nu vrea să părăsească microfonul, el poate
fi tras la răspundere.302 Regulamentul Parlamentului stabileşte sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor
lor precum şi procedura de sancţionare. Acest regulament (art.116) prevede pentru abaterile de la
prevederile lor următoarele sancţiuni: avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea
din sala de şedinţe. Sancţiunile prevăzute se aplica de către preşedintele şedinţei.

7. Conţinutul mandatului parlamentar
Prin conţinut al mandatului parlamentar se înţelege totalitatea drepturilor pe care le conferă şi
obligaţiilor pe carele presupune acesta. Drepturile şi îndatoririle deputaţilor parlamentului sânt stabilite de
Constituţie, Regulamentul Parlamentului şi Legea despre statutul deputatului în Parlament. În drepturile
deputaţilor se includ303:
- dreptul de a participa la examinarea colegială şi liberă a problemelor ce ţin de competenţa
Parlamentului, la dezbaterea şi adoptarea proiectelor puse pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului;
- dreptul de a participa la luarea deciziilor de către Parlament. Deputaţii beneficiază de dreptul de vot
deliberativ asupra tuturor problemelor examinate de Parlament;
- dreptul de a participa la formarea organelor interne ale Parlamentului, formarea altor organe de stat ori
numirea în funcţie a unor persoane cu atribuţii publice;
- dreptul de a realiza controlul parlamentar;
- dreptul la iniţiativa legislativă;
- de a cere informaţiile necesare de la orice organ de stat;
- dreptul de a menţine relaţii cu alegătorii.304
Legea privind statutul deputaţilor în Parlament a instituit pentru deputaţi următoarele obligaţi:
- deputatul este obligat sa respecte cu stricteţe Constituţia, legile, normele etice şi morale;
- deputatul este dator să fie demn de încrederea alegatorilor, să contribuie prin exemplul personal la
întărirea disciplinei de stat, la îndeplinirea obligaţiilor civice, la asigurarea drepturilor omului şi la
respectarea legislaţiei;
- participarea deputatului la şedinţele Parlamentului şi ale comisiei permanente din a cărei componenţă
face parte este obligatorie.
Deputatul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle pe toată legislatura pentru care a fost
ales.305
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Capitolul 22. Structura, organizarea
şi funcţionarea parlamentului
1.

Structura parlamentului

Conform modului de concentrare şi divizare a puterii legislative, putem clasifica parlamentele în
unicamerală şi bicamerale.
Unicameralismul este sistemul parlamentar cu o singură adunare reprezentativă. Parlamentul
unicameral este caracteristic îndeosebi statelor mici. Parlamentul Republicii Moldova este unicameral.
Sistemul unicameral are anumite avantaje:
- economie de timp şi eficienţă operaţională;
- simplificarea sistemului de comisii parlamentare;
- responsabilitatea mai clară a deputaţilor;
- adoptarea rapidă a actelor normative datorită procentului mic de neînţelegeri între deputaţi;
Criticii sistemului unicameral atrag atenţia asupra neajunsurilor posibile:
- elaborarea unei legislaţii mai puţin îngrijite;
- grupurile de interese se pot manifesta mai puternic;
- sistemul este mai sensibil la pasiuni politice;
- posibilitatea instalării controlului exercitat de un singur grup.306
Bicameralism - sistem de organizare parlamentară format din două adunări reprezentative, denumite
diferit în diferite ţări (Camera Comunelor, Camera reprezentanţilor, Camera Deputaţilor, Bundestag,
Senat). Bicameralismul a luat naştere în Anglia. 307
În cazul statelor federative bicameralismul constituie o necesitate. Una din camerele parlamentului este
destinată să asigure reprezentarea, de regulă, a statelor federate. În cazul statelor unitare, bicameralismul
constituie o structură adeseori greu de motivat şi de explicat.
Avantajele bicameralismului din punct de vedere al tehnicii legislative constă în posibilitatea de a supune
unui dublu examen fiecare propunere legislativă. Totodată apare cadrul adecvat unei confruntări de idei,
ceea ce contribuie la calitatea procesului legislativ. Aspectele negative privesc consumul ridicat de timp şi
ritmul lent al elaborării legilor. În unele sisteme politice este problema stabilirii sferei de activitate a celei
de a doua Cameră. Pentru ca a doua Camera să fie cu adevărat utilă, iar bicameralismul să fie funcţional,
cele doua Camere trebuie să fie diferenţiate prin modul de recrutare a membrilor acestora şi prin
atribuţii.308

2.

Organizarea internă a parlamentului

Parlamentele, indiferent dacă sânt unicamerale sau bicamerale, reprezintă nişte organe colegiale care iau
decizii în cadrul unor şedinţe cu participarea tuturor ori a majorităţii prestabilite de lege. În scopul unei
bune asigurări a activităţii acestui organ reprezentativ, în cadrul lui se constituie nişte organisme mai
restrânse, constituite din membrii parlamentului. Aceste organisme constituie organizarea internă a
parlamentului.
Parlamentul este singura autoritatea publică care îşi determină în mod autonom organizarea sa internă.
Astfel articolul 64, alin.1, din Constituţia Republicii Moldova prevede: „Structura, organizarea şi
funcţionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resursele financiare ale Parlamentului sânt
prevăzute în bugetul aprobat de acesta.‖
a)Organele directoare ale parlamentului. După constituirea legala a Parlamentului se alege Preşedintele
Parlamentului, vicepreşedinţii şi se formează Biroul permanent al Parlamentului
Preşedintele Parlamentului. În Republica Moldova, Preşedintele Parlamentului se alege pe durata
mandatului Parlamentului, prin vot secret, cu buletine de vot pe care se înscriu numele şi prenumele tuturor
candidaţilor propuşi de fracţiunile parlamentare. Este declarat ales Preşedinte al Parlamentului candidatul
care a întrunit votul majorităţii deputaţilor aleşi.309
Preşedintele Parlamentului poate fi revocat înainte de termen la cererea fracţiunii parlamentare care l-a
propus sau a 1/3 din numărul deputaţilor aleşi. Hotarârea privind revocarea Preşedintelui Parlamentului se
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adopta cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleşi, prin vot secret. Preşedintele Parlamentului Republicii
Moldova reprezintă Parlamentul în ţară şi peste hotare. El exercită următoarele atribuţii:
- conduce lucrările Parlamentului şi ale Biroului permanent;
- convoacă şedinţele ordinare, extraordinare sau speciale ale Parlamentului;
- asigură respectarea Regulamentului şi menţinerea ordinii in timpul şedinţelor;
- primeşte şi distribuie proiectele de legi şi propunerile legislative, precum şi rapoartele comisiilor;
- anunţă rezultatul votării şi numeşte actele legislative adoptate;
- semnează legile şi hotărârile adoptate de Parlament;
- reprezintă Parlamentul în relaţiile cu Preşedintele Republicii Moldova şi cu Guvernul;
- desemnează, după consultarea preşedinţilor fracţiunilor parlamentare şi comisiilor permanente,
componenta delegaţiilor parlamentare, ţinând seama de reprezentarea proporţionala a fracţiunilor în
Parlament;
- dispune de mijloacele financiare aprobate de Parlament;
- angajează şi eliberează din funcţie lucratorii Aparatului Parlamentului în baza contractului individual de
munca;
- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Regulament sau însărcinările date de Parlament.
În scopul exercitării atribuţiilor regulamentare, Preşedintele Parlamentului emite dispoziţii şi ordine.
Vicepreşedintele Parlamentului. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg la propunerea Preşedintelui
Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare, prin vot deschis, cu votul majorităţii deputaţilor
aleşi.
Vicepreşedinţii Parlamentului pot fi revocaţi înainte de termen, la propunerea Preşedintelui Parlamentului,
după consultarea fracţiunilor parlamentare, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Vicepreşedinţii
Parlamentului îndeplinesc în modul stabilit de Preşedinte atribuţiile Preşedintelui, la rugămintea sau în
absenta acestuia, inclusiv semnează legile şi hotărârile adoptate de Parlament.
Biroul permanent – organ colegial de conducere al Parlamentului. Se formează, ţinându-se seama de
reprezentarea proporţionala a fracţiunilor în Parlament. Din el fac parte, din oficiu, Preşedintele
Parlamentului şi vicepreşedinţii. Numărul de membri ai Biroului permanent se stabileşte prin hotărâre a
Parlamentului. Biroul permanent se considera constituit după numirea a cel puţin 3/4 din membrii lui.
Orice membru al Biroului permanent poate fi revocat prin hotărâre a fracţiunii parlamentare, care l-a numit,
adoptata cu votul majorităţii membrilor acesteia. Atribuţiile Biroului permanent al Parlamentului:
- propune Parlamentului data convocării sesiunii şi durata acesteia;
- prezintă spre examinare Regulamentul Parlamentului, precum şi propunerile de modificare şi completare
a acestuia;
- pregăteşte şi asigura desfăşurarea lucrărilor Parlamentului;
- supune votului Parlamentului, la propunerea fracţiunilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor
permanente, componenta nominala a comisiilor permanente; coordonează activitatea acestora;
- întocmeşte, de comun acord cu preşedinţii fracţiunilor parlamentare şi ai comisiilor permanente, ordinea
de zi a şedinţelor Parlamentului şi o prezintă Parlamentului spre aprobare;
- hotărăşte, din oficiu sau la solicitare, publicarea în mijloacele de informare în masa (inlcusiv electronice)
a anumitor proiecte de acte legislative, stenograme ale şedinţelor publice ale Parlamentului şi a altor acte
vizând activitatea legislativului. După caz, prin aceeaşi hotărâre, Biroul permanent stabileşte modul de
dezbatere publica a proiectelor de acte legislative.
- aproba Regulamentul privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masa pe lângă
Parlament;
- stabileşte obligaţiile membrilor biroului;
- stabileşte structura şi statul de personal ale Aparatului Parlamentului şi le prezintă Parlamentului spre
aprobare:
- întocmeşte bugetul Aparatului Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre aprobare, etc.
Biroul permanent adoptă hotărâri, în limita competenţei prevăzute de Regulament, cu votul majorităţii
membrilor lui.310
b) Comisiile parlamentare sânt organe interne de lucru ale parlamentarilor, de competenţă specială.
Regulamentul Parlamentului prevede că pot fi constituite comisii permanente, comisii speciale sau comisii
de anchetă.
Comisie permanentă - organ de lucru al Parlamentului, înfiinţat pentru efectuarea activităţii
Parlamentului. Au un rol deosebit în pregătirea lucrărilor acestuia, precum şi în exercitarea funcţiilor
310
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parlamentare, în special a celei legislative şi a celei de control. Comisiile sunt specializate pe ramuri de
activitate, fiind legate de diferite domenii ale responsabilităţilor guvernamentale. Comisiile permanente se
aleg pe întreaga durată a legislaturii. Comisiile permanente răspund în faţa Parlamentului şi îi sunt
subordonate. Numărul comisiilor, denumirea, componenta numerica şi nominală a fiecărei comisii se
hotărăşte de Parlament, la propunerea Biroului permanent. Un deputat poate fi membru numai al unei
comisii permanente. Membri ai comisiilor permanente nu pot fi aleşi Preşedintele şi vicepreşedinţii
Parlamentului. Ceilalţi deputaţi sânt obligaţi a fi membri ai uneia din comisiile permanente.
Parlamentul de legislatura XV a constituit 10 comisii permanente:
- juridică, pentru numiri şi imunităţi;
- pentru economie, industrie buget şi finanţe;
- pentru securitatea naţională;
- pentru drepturile omului şi minorităţile naţionale;
- pentru administraţia publică;
- pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, tineret şi mijloace de informare în masă;
- pentru agricultură şi industria prelucrătoare;
- pentru protecţie socială, sănătate şi familie;
- pentru ecologie şi dezvoltarea teritoriului.
Fiecare comisie se ocupa de elaborarea actelor normative de specialitate, precum şi avizează proiectele de
legi, hotărâri înaintate de a fi aprobat de Parlamentul. Comisiile se reunesc în şedinţă (de regula, o data pe
săptămână) şi dezbat proiecte de legi şi propuneri legislative, efectuează anchete parlamentare, examinează
şi hotărăsc asupra altor probleme din însărcinarea conducerii Parlamentului. Din componenţa fiecărei
comisii fac parte reprezentanţi ai tuturor fracţiunilor parlamentare, astfel, fiind reflectata configuraţia
politică a legislativului.311
Comisie specială - organ de lucru al Parlamentului constituit cu scopul elaborării unor acte legislative
complexe, pentru avizarea lor sau pentru alte scopuri. Actele legislative elaborate de comisia speciala nu se
mai supun examinării în alte comisii. Prin hotărârea de înfiinţare a comisiei se va desemna, la propunerea
Biroului permanent, componenta nominala a comisiei, precum si termenul în care va fi depus raportul
comisiei. Astfel, de Parlamentul de legislatura a XV-a au fost constituite următoarele comisii speciale:
- Comisia specială de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
- Comisia de ancheta pentru examinarea cazului de deconectare a energiei electrice in raioanele de nord ale
republicii;
- Comisia de elaborare a propunerilor privind ajustarea legislaţiei la prevederile Constituţiei Republicii
Moldova în problemele ce ţin de statutul special al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
- Comisia parlamentara pentru problemele privind Transnistria;
- Comisia speciala pentru examinarea proiectului de Lege privind modificarea Constituţiei;
- Comisia de elaborare a modificărilor la legile privind administraţia publică locala şi organizarea
administrativ-teritoriala a Republicii Moldova;
- Comisia speciala pentru elaborarea masurilor de rambursare a creditelor şi de achitare persoanelor fizice
şi juridice a depozitelor lor din băncile comerciale şi alte structuri financiare, aflate în proces de
lichidare.312
Comisie de ancheta - organ de lucru al Parlamentului creat la cererea unei fracţiuni parlamentare sau a
unui grup de deputaţi ce constituie cel puţin 5% din numărul deputaţilor aleşi, cu scopul cercetării unor
fapte sau cauze.
Comisia de ancheta citează ca martor orice persoană care dispune de informaţii despre vreo fapta sau
împrejurare de natura să servească la cercetarea cauzei. La cererea comisiei de ancheta, orice persoana care
cunoaşte vreo proba sau deţine vreun mijloc de proba este obligata sa le prezinte comisiei. Instituţiile şi
organizaţiile sânt obligate, în condiţiile legii, să răspundă la solicitările comisiei de ancheta. Dacă este
necesar de a antrena experţi pentru elucidarea adevărului, comisia de ancheta dispune efectuarea de
expertize. Comisia de ancheta nu poate susţine urmărirea penala efectuata în condiţiile legii de organele de
urmărire penala şi instanţele judecătoreşti.
c) Grupurile parlamentare constituie organisme interne ale parlamentului formate din parlamentari –
reprezentanţi ai unor partide, mişcări politice. Existenţa grupurilor parlamentare este determinată de
prezenţa partidelor politice în sistemul politic al societăţii, inclusiv de dreptul acestora de a-şi desemna şi
promova reprezentanţii săi în alegerile parlamentare. Fără partide nu există nici regim parlamentar. În
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Republica Moldova grupurile parlamentare sânt numite fracţiuni parlamentare. Statutul lor este reglementat
de Regulamentul Parlamentului.313
În vederea formarii organelor de lucru şi organizării activităţii Parlamentului, deputaţii constituie fracţiuni
parlamentare alcătuite din cel puţin 5 deputaţi în baza de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi
blocurilor electorale. Fracţiunile parlamentare se constituie în termen de 10 zile după constituirea legala a
Parlamentului.
Fracţiunile parlamentare îşi aleg organele de conducere sau conducătorii. Preşedintele fiecărei fracţiuni
parlamentare prezintă Parlamentului componenta numerica şi nominală a fracţiunilor. Fracţiunile
parlamentare au dreptul să facă propuneri pentru:
- numirea sau alegerea reprezentanţilor lor în Biroul permanent, în comisiile permanente şi în alte organe
de lucru ale Parlamentului, ţinându-se seama de reprezentarea lor proporţională în Parlament;
- ordinea de zi a şedinţelor Parlamentului şi ale Biroului permanent;
- formarea comisiilor speciale, de ancheta şi altor comisii ale Parlamentului;
- proiectele de hotărâri ale Parlamentului privind programul de activitate al Guvernului;
- publicarea anumitor proiecte de acte legislative importante, prezentate spre examinare parlamentului, şi
consultarea opiniei publice asupra conţinutului acestora.
Fracţiunilor parlamentare li se pun la dispoziţie încăperi pentru lucru, tehnica birotica, rechizite de birou şi
li se acorda servicii necesare activităţii lor eficiente. Modul de folosire a mijloacelor financiare, alocate din
bugetul Parlamentului pentru asigurarea activităţii fracţiunilor parlamentare, în funcţie de componenţa
numerica, se stabileşte de către fiecare fracţiune în mod autonom.
În februarie 2001, au fost aleşi 101 de deputaţi. Ei aparţin celor trei fracţiuni parlamentare, constituite la
începutul mandatului:
1. Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova - 71 deputaţi ;
2. Fracţiunea Blocul electoral "Alianţa Braghiş" - 12 deputaţi ;
3. Fracţiunea Partidului Popular Creştin Democrat - 11 deputaţi ;
4. Deputaţi independenţi - 7 deputaţi.314
Opoziţia parlamentară – partid politic sau grupare de partide care acţionează în parlament sau în organele
locale criticând politica partidului de guvernământ şi votând, de regulă, împotriva măsurilor iniţiate de
acesta.315

3.

Funcţionarea parlamentului

Activitatea parlamentară este fiind perpetuă pe toată perioada mandatului, de aceea ea trebuie
dimensionată în timp.
a) Legislatura, sesiunea şi şedinţa.
Legislatura - perioada de împuternicire a componenţei Parlamentului (4 ani) până la constituirea legala a
noului Parlament.
Sesiunea - perioada de timp, pe parcursul căreia Parlamentul se întruneşte pentru dezbaterea şi soluţionarea
problemelor ce ţin de competenţa organului reprezentativ.
În literatura de specialitate se face deosebire dintre sesiunile ordinare, extraordinare şi speciale. În
regulamentul parlamentului Republicii Moldova se nominalizează doar două tipuri de sesiuni: ordinare şi
extraordinare (acestea se identifică cu cele speciale).316
Sesiunile ordinare. Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primavară începe
în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu
poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.317
Sesiuni extraordinare. Parlamentul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea
Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului sau a 1/3 din numărul deputaţilor. Cererea
se depune în scris Preşedintelui Parlamentului, indicându-se ordinea de zi. Convocarea Parlamentului în
sesiune extraordinara sau speciala se va face în 3 zile de la data înregistrării cererii.
Şedinţele reprezintă intervalul de timp din cadrul sesiunii când parlamentarii se adună efectiv şi nemijloct.
Parlamentul îşi desfăşoară activitatea sub forma de şedinţe în plen şi de şedinţe ale comisiilor permanente.
Şedinţele Parlamentului sânt deliberative cu participarea majorităţii deputaţilor aleşi. Şedinţele
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Parlamentului se desfăşoară, de regula, conform ordinii de zi care se întocmeşte de Biroul permanent
pentru o perioadă de 2 săptămâni.
b) Ordinea de zi. Şedinţele Parlamentului se desfăşoară conform ordinii de zi întocmite de Biroul
permanent al Parlamentului, de comun acord cu preşedinţii fracţiunilor parlamentare şi ai comisiilor
permanente pentru o perioadă de 2 săptămâni şi este aprobată de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor
prezenţi. Ordinea de zi cuprinde proiecte de legi, hotărâri, moţiuni şi alte chestiuni propuse de Preşedintele
Republicii Moldova, de Guvern, Biroul permanent sau de deputaţi. Proiectele de legi şi hotărâri se înscriu
pe ordinea de zi în cel mult 10 zile de la primirea raportului comisiei permanente sesizate în fond.
Modificarea ordinii de zi poate avea loc numai la prima şedinţă a săptămâinii de lucru, la cererea Biroului
permanent, a unei fracţiuni parlamentare sau a unei comisii permanente. Cererile motivate privind
modificarea ordinii de zi se fac printr-o singură luare de cuvânt, limitată în timp. În mod excepţional,
Preşedintele Parlamentului poate propune, în orice şedinţă a Parlamentului, modificarea ordinii de zi din
propria iniţiativă, la cererea Biroului permanent sau a unei fracţiuni parlamentare. Această propunere se
adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Ordinea de zi a sedinţelor Parlamentului pentru toata
săptămâna se înmânează deputaţilor la prima şedinţă a săptămânii de lucru.
c) Şedinţa şi dezbaterile. Votul. Dezbaterile constau în discutarea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi,
potrivit unei proceduri prealabil stabilite, care asigură independenţa Parlamentului, ordinea sistematică în
expunerea punctelor de vedere, confruntarea opiniilor şi adoptarea deciziilor. Parlamentul îşi desfăşoară
activitatea în plen, în comisii şi în fracţiuni, de regulă, conform programului:
- luni - lucrul cu alegatorii (zi de audienţă, deplasări pe teren);
- marţi - şedinţe ale fracţiunilor parlamentare;
- miercuri - şedinţe ale comisiilor permanente;
- joi - şedinţa în plen;
- vineri - şedinţa în plen, şedinţa Preşedintelui Parlamentului cu preşedinţii comisiilor permanente,
şedinţa Biroului permanent.
Şedinţele Parlamentului sânt publice, în afara cazurilor în care, la cererea Preşedintelui Parlamentului, a
unei fracţiuni parlamentare sau a unui grup de deputaţi ce constituie cel puţin 15% din numărul deputaţilor
aleşi, se hotărăşte, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, ca acestea sa fie secrete.
Şedinţa Parlamentului este deschisa de Preşedinte sau de unul dintre vicepreşedinţi. În timpul şedinţei
preşedintele este asistat de vicepreşedinţi. Preşedintele şedinţei precizează dacă este întrunit cvorumul legal
şi anunţă ordinea de zi.
Avocaţii parlamentari au dreptul să asiste şi să ia cuvântul la şedinţele Parlamentului. La şedinţele publice
ale Parlamentului pot participa diplomaţi, reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă, precum şi alte
persoane, în baza autorizaţiei sau invitaţiei serviciului de presa al Parlamentului, în condiţiile stabilite de
Biroul permanent. Persoanele care asistă la şedinţă trebuie să păstreze liniştea şi să se abţină de la orice
manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar fiind eliminate din sală. Deputaţii sânt obligaţi să
fie prezenţi la lucrările Parlamentului.
Preşedintele şedinţei conduce dezbaterile, veghează la respectarea Regulamentului şi menţinerea ordinii la
şedinţe. Înainte de începerea lucrărilor unul dintre membrii Biroului permanent întocmeşte lista cu deputaţi
care se înscriu la cuvânt. Deputaţii înscrişi pe listă vor lua cuvântul în ordinea stabilită de preşedintele
şedinţei, cu respectarea dreptului opoziţiei de a-şi exprima opinia. Preşedintelui Republicii Moldova,
Preşedintelui Parlamentului, vicepreşedinţilor şi membrilor Guvernului prezenţi la şedinţă li se poate da
cuvântul în orice fază a dezbaterilor.
Nimeni nu poate lua cuvântul decât daca îi este dat de preşedintele şedinţei. Preşedintele şedinţei acorda
pentru luările de cuvânt până la 10 minute. În funcţie de importanţa obiectului dezbaterii preşedintele
şedinţei poate acorda timp suplimentar.
Vorbitorii sânt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-au înscris la cuvânt.
Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna Parlamentului, cit şi din sala de şedinţe.
Se interzice dialogul între vorbitorii aflaţi la tribună şi persoanele aflate în sală. Dezbaterile din şedinţele
Parlamentului se înregistrează pe banda magnetică şi se stenografiază. Se interzic convorbirile la telefoane
mobile în sala de şedinţe a Parlamentului în timpul şedinţelor în plen.
Preşedintele şedinţei, o fracţiune parlamentară sau un grup de deputaţi ce constituie cel puţin 15% din
numărul deputaţilor aleşi poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Parlamentului.
Cererea de încheiere a dezbaterii se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.318
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Votul este mod de adoptare a hotărârilor de către organele de stat colegiale, de organismele de conducere a
partidelor şi ale diferitor organizaţii.319
Votul este direct. Caracterul personal al votului implică imposibilitatea delegării acestuia.
Votul este egal, indiferent de apartenenţa parlamentarului la un grup majoritar sau minoritar, de calitatea
sau funcţia lui, de vârsta sau de sex.
Votul este universal fiind inerent fiecărui parlamentar.
Votul nu este însă şi liber exprimat deoarece parlamentarul are obligaţia de a participa la şedinţe şi de a se
implica în procesul deliberării, iar abţinerea reprezintă o modalitate de exprimare a votului.
Votul este public, publicitatea derivă din caracterul public al şedinţelor. Votul deschis se exprimă public
prin ridicarea de mîini, apel nominal sau ridicare în picioare iar votul secret se exprimă prin buletine de vot
pentru numiri şi prin bilet sau electronic în cazul votării legilor sau a unor hotărâri.320
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Capitolul 23. Funcţiile parlamentului
Sistemul funcţiilor parlamentului
Funcţiile parlamentului semnifica rolul Parlamentului, iar procedurile constituţionale sunt mijloacele
tehnice pentru îndeplinirea rolului său. Exista discuţii cu privire la funcţiile Parlamentului şi clasificarea
acestora. În mod convenţional se considera principale funcţii ale Parlamentului sânt:
- reprezentarea;
- recrutarea personalului guvernamental si altor persoane care urmează sa îndeplinească unele
prerogative;
- determinarea cadrului general al politicii externe;
- declanşarea procedurii judiciare fata de anumite persoane;
- informarea;
- controlul;
- deliberarea.
Funcţiile Parlamentului interacţionează aşa încât separarea lor este artificiala şi are o valoare exclusiv
didactică. Astfel, prin unele dintre procedurile de informare se exercita şi controlul, eficacitatea controlului
şi a deliberării presupune informare, iar valoarea deliberării se măsoară prin control. Unele funcţii necesită
o analiză detaliată.

1.

Funcţia de informare

Într-o democraţie pluralistă legislativul şi executivul trebuie să se informeze mutual pentru folosul reciproc.
Parlamentul nu-şi poate îndeplini cu eficienţă funcţia sa deliberativa decât dacă acţionează în cunoştinţa de
cauza. Informarea este o condiţie esenţială şi pentru îndeplinirea cu eficacitate a funcţiei de control
parlamentar.
Procedeele de informare pot fi grupate în mijloace aflate la dispoziţia cetăţenilor, mijloace aflate la
dispoziţia parlamentarilor şi mijloace rezervate iniţiativei Guvernului.321
a) Informarea la iniţiativa cetăţenilor – petiţiile
Dreptul de petiţionare este reglementat ca drept fundamental (art. 52 din Constituţia Republici Moldova).
În acest sens cetăţeni au dreptul sa se adreseze autorităţilor publice - inclusiv Parlamentului - prin petiţii,
iar autorităţile publice au obligaţia sa răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.
Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le
reprezintă.
b) Informarea la iniţiativa parlamentarilor
Constituţia Republicii Moldova consacră următoarele procedee de informare: solicitarea de informaţii,
întrebările şi interpelările.
Întrebările sunt un mijloc tradiţional de informare şi reprezintă procedeul prin care un membru al adunării
solicită informaţii sau explicaţii asupra unui fapt determinat din partea unui membru al Guvernului sau din
partea altor conducători ai administraţiei publice.
Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile şi documentele cerute de
acesta, de comisiile lui şi de deputaţi. Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sânt obligaţi să răspundă la
întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi.322
c) Informarea Parlamentului la iniţiativa Guvernului
Declaraţiile guvernamentale pot fi făcute şi la iniţiativa Guvernului daca acesta consideră necesar, iar
Parlamentul, consimte. Membrii guvernului au acces la lucrările Parlamentului. iar daca li se solicita
prezenţa, participarea lor este obligatorie (art.104, alin.2).
Guvernul este unul dintre subiectele dreptului de iniţiativă legislativă (art. 73). Prin exercitarea acestui
drept, sub forma expunerii de motive precum şi prin anexele documentare la proiectele de legi, el
informează, Parlamentul asupra temeiurilor obiective si subiective care au condus la promovarea
proiectului.

2. Funcţia de control şi sancţiunile controlului323
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Pentru exercitarea şi finalizarea controlului parlamentar, Constituţia indica diverse proceduri, majoritatea
dintre ele pot fi finalizate prin sancţiuni constituţionale
a) Proceduri şi mijloace de control cărora nu li se asociază sancţiuni.
1. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele Republicii Moldova ia măsuri pentru
respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Parlamentului. Dacă
Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.324
2. Consultarea prealabila a Parlamentului este prevăzută în doua situaţii:
atunci când Preşedintele Republicii Moldova decide sa dizolve Parlamentul deoarece acesta nu
a acordat votul de încredere Guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi după respingerea a
cel puţin doua solicitări de învestitură (art.85 alin.2);
când Preşedintele Republicii Moldova solicită poporului exprimarea voinţei lui prin referendum
cu privire la probleme de interes naţional (art. 88).
3. Aprobarea este forma de încuviinţare a unei acţiuni sau a unui act din partea Parlamentului validânduse acea acţiune sau acel act. Aprobarea poate fi:
prealabilă: Preşedintele Republicii Moldova poate declara cu aprobarea prealabilă a
Parlamentului mobilizarea parţiala sau generala a forţelor armate (art. 87 alin.2).
ulterioară: dacă în cazuri excepţionale Preşedintele a adoptat deja măsura mobilizării, aprobarea
Parlamentului trebuie să intervină în cel mult 5 zile de la adoptarea măsurii.
Există situaţii în care aprobarea trebuie să intervină atât anterior cât şi posterior emiterii actului:
Parlamentul poate abilita Guvernul să emită ordonanţe care apoi, potrivit cererii de abilitare, se supun
aprobării Parlamentului (art.106/2).
b) Proceduri şi mijloace de control cărora le i se asociază sancţiuni politice sau penale
1. Acceptarea programului de guvernare şi acordarea votului de încredere este procedura constituţionala de
control parlamentar care poate avea ca finalitate investirea sau legitimarea Guvernului. Audierea şi
dezbaterea programului de guvernare constituie atât modalităţi de informare a Parlamentului cât şi de
control asupra Guvernului. Acestea sânt urmate, în mod necesar, fie de vot de neîncredere (refuzul
Parlamentului de a investi Guvernul), fie de votul de încredere, adică de investire a Guvernului.
Deci, numirea membrilor Guvernului de Preşedinte, nu este o învestitură ci confirmarea şi nominalizarea
învestiturii făcute de Parlament. Parlamentul nu aproba programul Guvernului ci doar îl acceptă în
principiu ca argument al investirii.
2. Interpelarea este o veritabilă presiune adresată Guvernului sau unuia din membrii acestuia pentru a da
explicaţii asupra politicii trecute sau asupra atitudinii pe care o adoptă în legătură cu o problemă dată.
Formal interpelarea este tot o întrebare, dar ea se formulează numai în scris, se transmite preşedintelui
Parlamentului şi poate provoca o dezbatere asupra politicii Guvernului. Potrivit art.105, alin.2 din
Constituţie "Parlamentul poate adopta o moţiune prin care sa-si exprime poziţia faţă de obiectul
interpelării ".
Moţiunea de cenzura este procedura prin care Parlamentul, în şedinţă pun în discuţie răspunderea politică a
Guvernului. Efectul admiterii moţiunii îl constituie încetarea forţata a mandatului Guvernului. Preşedintele
Republicii Moldova deschide procedura pentru investirea altui Guvern.
3. Angajarea răspunderii Guvernului la iniţiativa sa este procedura constituţionala prin care Guvernul pune
Parlamentul în situaţia limită de a opta între acceptarea opiniei lui sau demitere. Potrivit art. 106 alin.1 din
Constituţie, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, a unei
declaraţii de politica generală sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis daca o moţiune de cenzură
depusă în trei zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politica generală sau proiectului de lege a
fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege se consideră adoptat, iar programul sau
declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.
4. Procedura suspendării din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova nu este o procedura
sancţionatoare, ci o procedura de control parlamentar (art.89). În cazul săvârşirii unor fapte prin care
încalcă prevederile Constituitei, Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu
votul a doua treimi din numărul deputaţilor aleşi. Propunerea de demitere poate fi iniţiată de cel puţin o
treime din deputaţi şi se aduce neîntârziat la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova.
Preşedintele poate da Parlamentului şi Curţii Constituţionale explicaţii cu privire la faptele ce i se
impută.
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3. Funcţia deliberativă
Constituţia R.M. în art. 60 alin. (1) prevede că Parlamentul este „unica autoritate legislativă a statului". În
acest caz, se subliniază faptul că numai Parlamentul are menirea să reglementeze primar şi originar relaţiile
sociale fundamentale şi să asigure unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţârii. Legea
privind actele legislative, în prevederile art. 4 include principiile de bază ale legiferării de care legiuitorul
trebuie să se îndrumeze la elaborarea unei legi (act legislativ) şi anume:
(1)... să corespundă prevederilor tratatelor internaţionale la care RM este parte, principiilor şi normelor
unanim recunoscute ale dreptului internaţional
(2)... să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu
sistemul de codificare şi unificare a legislaţiei
(3) La elaborarea, adoptarea şi aplicarea actului legislativ se respectă principiile:
- oportunităţii, coerenţei, consecutivităţii şi echilibrului între reglementările concurente;
- consecutivităţii, stabilităţii şi predicabilităţii normelor juridice;
- transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii.
Totodată, Legea privind actele legislative, prevede în art. 25 alin. (2) p. b) că un act legislativ trebuie „să
fie întocmit conform tehnicii legislative şi normelor limbii literare", de aceea elaborarea actului normativ
trebuie să se aibă în vedere o anumită structură a actului normativ, un aspect ordonat şi sistematizat.
Structura logică şi conţinutul actului legislativ este reglementat de capitolul VI ale aceleaşi legi menţionate.
Astfel art. 24 alin, (2) stipulează următoarele elemente constitutive, de regulă, ale actului legislativ:
a) titlu;
b) preambulul;
c) clauza de adoptare;
d) dispoziţii generale;
e) dispoziţii de conţinut;
f) dispoziţii finale şi tranzitorii;
g) anexe (după caz).
Parlamentul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni. De asemenea Parlamentul adoptă, în vederea asigurării
reglementării tuturor domeniilor de raporturi sociale, programe de elaborare a actelor legislative care
cuprind denumirile actelor care vor fi elaborate, domeniile raporturilor sociale ce urmează a fi
reglementate, autorităţile, instituţiile şi persoanele care le vor elabora. Aceste programe pot fi modificate şi
completate de Parlament, la propunerea subiectelor cu drept de iniţiativă legislativă. În exerciţiul dreptului
de iniţiativă legislativă deputaţii şi Preşedintele prezintă Parlamentului proiecte de legi şi propuneri
legislative, Guvernul proiecte de legi. Conform art. 15 al Legii privind actele legislative - propunerea
legislativă este propunerea înaintată de Preşedintele RM sau deputaţii în Parlament de a se iniţia în
elaborarea unui sau mai multor acte legislative, care vizează o anumită problemă sau un grup de probleme
şi care au menirea de a reglementa anumite domenii ale raporturilor sociale. Asupra acceptării propunerii
legislative Parlamentul adoptă o hotărâre prin care stabileşte termenul de elaborare a proiectului de lege,
formează sau dispune alte organe pentru formarea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului,
stabileşte după caz, cuantumul retribuirii specialiştilor antrenaţi în elaborare, al altor cheltuieli aferente,
precum şi sursele de finanţare a acestora.
Etapele de elaborare a legilor sunt procedeele juridice de creare a actului normativ-juridic. Elaborarea
actului normativ presupune, în general, parcurgerea următoarelor etape:
- iniţierea proiectului de act normativ;
- dezbaterea proiectului;
- adoptarea proiectului;
- promulgarea;
- publicarea legii.
Este o formă procesuală strict determinată şi care e necesar de respectat în mod obligator de către legiuitor
sau de o altă autoritate competentă. Fiecare din etapele sus menţionate au o procedură anume, ce se
stabileşte în dependenţă de mai mulţi factori cum ar fi tipul actului normativ iniţiat spre adoptare, sfera de
reglementare a relaţiilor de către viitorul act.
Iniţierea proiectului de act normativ. Conform articolului 73 din Constituţie dreptul de iniţiativă
legislativă aparţine deputaţilor, Preşedintelui RM şi Guvernului în cazul revizuirii Constituţiei iniţiativa
populară aparţine unui număr de cel puţin 200000 de cetăţeni RM cu drept de vot.
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Proiectul de lege întocmit poate conţine definiţia termenilor juridici, tehnici, economici şi a altor termeni
speciali de circulaţie restrânsă. În cazul în care proiectul de lege cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare
ei nu se reproduc, dar se face trimitere la ele.
Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor acceptate de
acesta sunt examinate de Parlament, inclusiv şi în procedura de urgenţă.
Cât priveşte iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei pentru a fi acceptată de Parlament numai:
1) după ce s-a colectat numărul menţionat de semnături;
2) aceste semnături să fie depuse numai de cetăţeni RM;
3) semnăturile să fie colectate de grupul de iniţiativă care se constituie de la 27 la 200 cetăţeni ai RM cu
drept de vot;
4) acest grup să fie înregistrat la Ministerul Justiţiei în termen de 10 zile după prezentarea listei membrilor
lui;
5) colectarea semnăturilor să nu înceapă mai devreme de 3 luni şi nu mai târziu de 8 luni după publicarea
proiectului de lege privind modificarea Constituţiei şi a listei autorilor acestuia în Monitorul Oficial al RM;
6) Fiecare pagină din listele de colectare să fie semnate de persoana care colectează semnăturile în prezenţa
conducătorului autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu au fost colectate semnăturile şi
aplicarea ştampilei autorităţii administraţiei publice locale pe fiecare pagină;
7) pe baza acestor liste să fie întocmit un proces verbal, în ultima zi a termenului de colectare a
semnăturilor, care împreună cu semnăturile membrilor grupului de iniţiativă va fi prezentat Ministerului
Justiţiei pentru verificarea respectării legislaţiei şi a veridicităţii listelor de colectare;
8) să existe decizia Ministerului Justiţiei privind izbutirea iniţiativei populare de revizuire a Constituţiei, în
termen de 14 zile după prezentarea proiectului privind modificarea Constituţiei.
Proiectele de legi constituţionale pot fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii
Constituţionale.
Proiectele de legi şi propunerile legislative se primesc spre examinare împreună cu expunerea scopurilor,
sarcinilor, a concepţiei viitoarei legi, a locului ei în legislaţia în vigoare, precum şi a efectelor ei socialeconomice şi de altă natură şi cu indicarea autorilor care au luat parte la elaborarea proiectului de lege. La
proiectul de lege a cărei realizare necesită cheltuieli materiale şi de altă natură se anexează o fundamentare
economico-financiară.
În caz de necesitate se prezintă şi proiectul hotărârii Parlamentului privind modul de punere în aplicare a
legii precum şi lista actelor condiţionate, care urmează a fi elaborate în legătură cu adoptarea legii. Textul
proiectului de lege se prezintă în limba de stat împreună cu traducerea lui în limba rusă, respectându-se
regulile de limbaj, ortografie şi punctuaţie.
Propunerile legislative se prezintă în limba de stat sau în limba rusă, Aparatul Parlamentului asigurându-le
traducerea lor dintr-o limbă în alta.
Toate proiectele de legi şi propunerile legislative se înregistrează de Biroul permanent în ordinea
prezentării lor şi se aduc la cunoştinţă Parlamentului la prima şedinţă a săptămânii de lucru prin anunţarea
titlului şi autorului proiectului sau propunerii. Ele se distribuie deputaţilor de îndată, dar nu pot fi înscrise
în ordinea de zi decât după cel puţin 15 zile de lucru.
Dezbaterea proiectului de lege. Preşedintele Parlamentului sau vicepreşedinţii lui înaintează proiectul de
lege sau propunerea legislativă spre dezbatere şi avizare comisei permanente sesizate în fond de competenţă
căreia ţine proiectul sau propunerea respectivă. Fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege este
înserată în capitolul V al Legii privind actele legislative.
Grupul de lucru concomitent cu elaborarea proiectului de lege întocmeşte o notă informativă. Proiectul de
lege legislativ, însoţit de nota informativă, se transmite spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interne şi
externe interesate.
Orice comisie permanentă care se consideră competentă pentru a-şi da avizul asupra proiectului de lege sau
propunerii legislative informează Biroul permanent că intenţionează să-şi dea avizul.
În caz de refuz din partea Biroului permanent, Parlamentul adoptă decizia cu votul majorităţii deputaţilor
prezenţi. Dacă comisia permanentă consideră că proiectul de lege remis ei spre examinare sunt de
competenţa altei comisii, ea poate cere Preşedintelui Parlamentului trimiterea ei acestei comisii
În caz de refuz din partea Preşedintelui Parlamentului, Parlamentul adoptă decizia cu votul majorităţii
deputaţilor prezenţi. La fel se va proceda şi în caz de controverse între comisii.
La Comisia permanentă sesizată în fond va dezbate proiectul de lege timp de 25 de zile lucrătoare, dacă
Preşedintele Parlamentului sau vicepreşedintele lui nu vor stabili un alt termen. Alte comisii care se
consideră competente şi au primit proiectul de lege spre examinare în modul stabilit vor prezenta comisii
permanente sesizate în fond avizele asupra proiectelor în termen de 15 zile de lucru. În caz de nerespectare
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a acestui teren comisia permanentă sesizată în fond va putea redacta raportul său fără avizul sau avizele
celorlalte comisii.
Varianta finală a proiectului de lege se întocmeşte după primirea avizului şi efectuarea expertizei de către
membrii grupului de lucru, precum şi a unui dosar de însoţire care cuprinde:
a) actul în al cărui temei a fost iniţiată elaborarea proiectului;
b) actul prin care s-a instituit grupul de lucru, componenţa lui nominală;
c) rezultatele investigaţii ştiinţifice;
d) nota informativă;
e) avizele şi rezultatele expertizelor;
f) lista actelor condiţionate ce necesită a fi elaborate sau revizuite în legătură cu adoptarea proiectului de
lege;
g) raportul final al grupului de lucru şi alte acte necesare. Proiectul de lege, întocmit în limba de stat, şi
dosarul de însoţire se transmit spre examinare autorităţii care a decis elaborarea lui şi/sau a instituit grupul
de lucru.
Pentru proiectul de lege înaintat Parlamentului în calitate de iniţiativă legislativă se complectează o fişă.325
Numărul proiectului va fi numărul lui de intrare.
Autorul proiectului de lege poate să-şi retragă proiectul până la înscrierea acestuia pe ordinea de zi.
În baza avizelor menţionate, comisia specială sau comisia permanentă sesizată în fond întocmeşte un raport
asupra proiectului de lege constituţională şi-1 prezintă Biroului permanent în decurs de 15 zile de la
expirarea termenului de 6 luni din momentul prezentării proiectului în cauză, împreună cu avizul Curţii
Constituţionale adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători; a) de către 1/3 din deputaţi sau de Guvern, sau b)
de către Curtea Constituţională în cazul în care revizuirea Constituţiei este iniţiata de cetăţeni.
Deputaţii, fracţiunile parlamentare sau Guvernul au dreptul să prezinte în scris amendamente motivate la
proiectul de lege, care se transmit biroului permanent în termen de 15 zile după primirea proiectului.
Avizarea amendamentelor la proiectul de lege se va face de către comisia permanentă sesizată în fond şi
numai dacă aceasta consideră necesar şi de o altă comisie.
Pentru amendamentele orale prezentate în plen cu privirea la probleme de redactare sau alte aspecte mai
puţin însemnate, avizarea se va putea face oral de către raportul comisiei permanente sesizate în fond, la
solicitarea Preşedintelui Parlamentului, proiectele de legi avizate în modul stabilit se supun dezbaterii
Parlamentului conform ordinii de zi aprobate.
Proiectul înscris în ordina de zi a şedinţei Parlamentului se dezbate, de regulă, în două lecturi. Proiectele de
legi constituţionale, proiectele de legi în problemele bugetului, finanţelor, economiei, care necesită
considerabile cheltuieli financiare, precum şi tratatele internaţionale, la decizia Parlamentului, pot fi supuse
dezbaterii şi în a treia lectură.
Modul de dezbatere ulterioară a proiectului de lege stabileşte prin hotărâre a Parlamentului în fiecare caz în
parte cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
Decizia asupra proiectului de lege constituţională dezbătut în prima lectură se adoptă de către Parlament,
sub formă de hotărâre, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
După aprobarea proiectului de lege constituţională, în prima lectură, Preşedintele Parlamentului cere opinia
deputaţilor privind punerea de îndată la vot a proiectului în a doua lectură sau transmiterea acesteia
comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond pentru examinarea amendamentelor şi
pregătirea proiectului pentru dezbaterea din a doua lectură. În cazul în care cel puţin 25 de deputaţi vor cere
transmiterea proiectului de lege constituţională comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond
Preşedintele dispune aceasta. În caz contrar se va pune la vot în lectura a doua şi definitivă. Dacă proiectul
de lege constituţională este transmis comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond, în termen
de 15 zile după adoptarea proiectului în prima lectură, deputaţii pregătesc şi transmit amendamentele
comisiei respective. Acest termen poate fi prelungit, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, prin votul
majorităţii deputaţilor prezenţi.
În a doua lectură pot fi dezbătute şi supuse votului doar amendamentele depuse în scris şi semnate de cel
puţin 5 deputaţi. Amendamentele pot ţine de:
—redactarea textului;
—modificări care nu afectează esenţa prevederilor propuse de autor;
—omiterea unor articole sau parţi de articole, dacă aceasta nu afectează esenţa proiectului.
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La discutarea fiecărui articol deputaţii pot expune punctul de vedere al fracţiunii parlamentare din care fac
parte sau punctul lor de vedere. Deasemenea va putea lua cuvântul şi reprezentantul Guvernului. Discutarea
articolelor începe cu amendamentele, care în cadrul luărilor de cuvânt pot fi făcute în formă orală.
Amendamentul trebuie să se refere la conţinutul numai a unui singur articol în cazul în care amendamentul
poate conduce la modificarea esenţială a proiectului de lege, preşedintele şedinţei îl poate trimite spre
avizare comisiilor competente, suspendând dezbaterile. În acest caz autorul amendamentului are dreptul de
a fi ascultat în cadrul comisiilor.
Parlamentul se va pronunţa prin vot asupra fiecărui amendament, cu excepţia cazurilor în care adoptarea
unuia exclude acceptarea celorlalte.
În cazul în care sunt supuse revizuirii dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al
statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, Parlamentul după adoptarea
proiectului de lege constituţională declară referendumul constituţional republican pentru aprobarea noilor
prevederi, care se vor aproba prin acest referendum cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele
electorale. Referendumul constituţional se desfăşoară conform prevederilor codului electoral.
Adoptarea proiectului de lege
După efectuarea dezbaterilor proiectului de lege intervine cea de-a treia etapă a elaborării actelor care o
constituie adoptarea. Ea este activitatea finală a deputaţilor care îi acordă proiectului calitatea de lege.
Votarea legii este actul care permite degajarea voinţei majorităţii. Conform art. 74 din Constituţia RM
legile se adoptă cu votul majorităţii.
Legile organice se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, legile ordinare cu votul majorităţii
deputaţilor prezenţi, legile constituţionale cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleşi.
Promulgarea legii
Legile adoptate de Parlament se promulgă de către Preşedintele RM conform art.74 din Constituţie.
Iniţial legile adoptate de Parlament se semnează de Preşedintele Parlamentului sau de către unul dintre
vicepreşedinţii Parlamentului la rugămintea sa, sau în absenţa Preşedintelui Parlamentului, în termen de cel
mult 20 zile de la adoptare.
Promulgarea este o instituţie a Preşedintelui . Legea se trimite de către Preşedinte sau de către
vicepreşedintele Parlamentului spre promulgare Preşedintelui RM în termen de 25 zile de lucru de la
adoptarea ei. Preşedintele care este şef al statului, este totodată şi un garant al securităţii actelor normative,
astfel dacă voinţa legiuitorului contravine unor principii generale sau dacă alte categorii de vicii se conţin
în conţinutul lor propriu-zis, atunci Preşedintele RM poate cere Parlamentului, doar o singură dată,
reexaminarea legii pentru orice motive ce fac ca legea în ansamblu sau o parte a ei inacceptabilă.a
Dacă Parlamentul menţine hotărârea adoptată, Preşedintele este obligat să promulge legea în termen de cel
mult 2 săptămâni de la data înregistrării legii în Aparatul Preşedintelui. În cazul care Parlamentul nu-şi
menţine hotărârea, legea se consideră respinsă.
Promulgarea nu este un vot nou, ci este un act prin care se recunoaşte conţinutul autentic al textului care a
fost votat de Parlament şi se dă dispoziţie ca legea să fie publicată în organul de presă oficial.
Publicarea legii
Legile, precum şi alte acte ale Parlamentului, decretele Preşedintelui RM, tratatele internaţionale, actele
Guvernului, actele miniştrilor, departamentelor şi Băncii Naţionale a Moldovei se publică în Monitorul
oficial al RM editat de Direcţia de Stat pentru asigurarea informaţională Moldpres în limba de stat cu
traducere în limba rusă şi în alte limbi. Publicarea actelor normative constituie etapa decisivă ce finalizează
procesul de elaborare a legilor,
Conform art. 76 al Constituţiei RM legea intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul
ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia. Astfel publicarea este procedura ce constituie şi ea o
etapă a procesului de elaborare. Actele oficiale pot fî publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la
Monitorul Oficial.
Biroul Permanent al Parlamentului şi Cancelaria de Stat asigură remiterea la timp Direcţiei Moldovei a
actelor oficiale pentru publicarea lor în Monitorul Oficial cel târziu în termen de 7 zile după primire. Statul
asigură publicarea legilor şi celorlalte acte normativ-juridice pentru ca persoanele sau subiecţii statului dat
să cunoască bine legislaţia şi să poată uşor manipula cu legile. Publicarea lor este un garant parţial al
ordinii de drept sau contribuie la realizarea celei din urmă. Publicarea actelor normativ-juridice este o
îndatorire a statului, aceasta reiese din art. 23 alin.(l) al Constituţiei RM prin care se stipulează „că fiecare
om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică". În fine putem concluziona că adoptarea legilor
precum, şi a altor acte normative este o procedura necesară şi amplă. Necesară din simplu motiv, că
societatea nu se poate bine dezvolta fără ca în ea să domine nişte reglementări actuale perioadei date şi
eficiente după modul de realizare a reglementărilor stabilite în norme. Orice societate e necesar să fie
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guvernată de norme cu caracter obligatoriu, pentru a delimita şi a permite unele acţiuni sau inacţiuni, în
scopul creării unei atmosfere cât mai favorabile pentru dezvoltarea şi activarea normală a individului în
societatea dată. Însă, aceste norme trebuie să recurgă de la o anume autoritate ce deţine monopolul creărei
dreptului, cea mai perfectă variantă e cea a organului reprezintativ, care ar reprezenta interesele majorităţii
populaţiei. Din acest motiv legiuitorul trebuie să fie responsabil şi obiectiv în exercitarea funcţiei sale,
fiindcă pe baza fructului obţinut în urma adoptării, societatea se va dezvolta mai bine sau mai rău, în
dependenţa de reglementările stabilite în legi şi alte acte normative.

Capitolul 24. Instituţia şefului statului
1.

Evoluţia instituţiei şefului de stat în Republica Moldova

Prin Legea R.S.S. Moldova din 3 septembrie 1990 se instituia funcţia de Preşedinte al R.S.S. Moldova şi se
introduceau alte modificări şi completări în Constituţia R.S.S. Moldova. Funcţia de şef al statului a fost
instituită, conform legii, ―în scopul consolidării constituţionale şi suveranităţii R. S.S. Moldova”.
Preşedinte putea să devină orice cetăţean al R. S. S. Moldova care a împlinit vârsta de 35 de ani, dar nu a
depăşit plafonul de 60 de ani, termenul mandatului de preşedinte fiind fixat la 5 ani (art. 113/2). Aceeaşi
persoană nu putea să deţină consecutiv funcţia de Preşedinte mai mult de doua mandate.
A fost constituit şi un organ special Consiliul prezidenţial – destinat elaborării măsurilor pentru realizarea
principalelor direcţii ale politicii interne şi externe a R.S.S. Moldova şi care era responsabil şi pentru
asigurarea securităţii naţionale. Preşedintele ţării, care prezida acest Consiliu, desemna membrii lui;
primul–ministru era membru din oficiu.
Un moment important în evoluţia instituţiei prezidenţiale din Republica Moldova l-a reprezentat adoptarea
Legii cu privire la perfecţionarea puterii executive şi la unele modificări şi completări în Constituţie (Legea
Fundamentală) (din 5 martie 1991). Toate prevederile juridice cuprinse în acest act normativ erau orientate
spre o subminare vădită a rolului Guvernului şi spre asigurarea unei supremaţii a instituţiei prezidenţiale.
Preşedintele, conform acestei legi, devenea,, puterea supremă executivă şi de dispoziţie în R.S.S.
Moldodova‖, devenea subordonat Preşedintelui, fiind responsabil atât în faţa acestuia, cât şi în faţa
legislativului. În aşa fel, în cadrul executivului dualist din Republica Moldova supremaţia instituţiei
prezidenţiale asupra Guvernului se făcea simţită tot mai pregnant.
La 10 septembrie Preşedintele în exerciţiu M. Snegur cerea, în plenul Parlamentului, alegerea şefului
statului de întreg poporul, „după cum se procedează în ţările cu vechi şi recunoscute tradiţii democratice‖.
Deşi cererea lui M. Snegur nu a întrunit aprobarea unanimă a parlamentarilor, totuşi legislativul a adoptat
Legea Republicii Moldova cu privire la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova (18 septembrie
1991).326
Obţinerea mandatului întregului popor, atât de rîvnit de Preşedinte, a consolidat şi mai mult instituţia
prezidenţială, conferindu-i legitimitate populară. Totodată, şeful statului devenea mai independent faţă de
Parlament, deoarece legislativul nu mai avea deja prerogative de a-l numi în funcţie. Fiind ales de popor,
Preşedintele devenea, cel puţin teoretic, responsabil (şi) în faţa acestuia.
O cotitură radicală în evoluţia instituţiei prezidenţiale s-a produs la momentul adoptării Legii
Fundamentale (29 iulie 1994, în vigoare de la 27 august 1994). Constituţia Republicii Moldova a dedicat
instituţiei prezidenţiale capitolul V, care cuprinde articolele 77–95. În general, Preşedintele a fost investit
cu atribuţii mai largi în domeniul politicii externe, militare şi securităţii interne, iar Guvernul a fost investit
cu atribuţii mai largi în domeniul politicii economice, sociale etc.
Modificările de esenţă operate în textul Constituţiei la 5 iulie 2000 au afectat implicit statutul juridic al
instituţiei prezidenţiale. În urma modificărilor s-a trecut la regimul parlamentar, în care Preşedintele
Republicii Moldova este ales de Parlamentul prin vot secret. Atribuţiile cu care era înzestrat şeful statului
au fost iarăşi reduse.
Astfel, într-un singur deceniu în Republica Moldova au fost implementate trei regimuri politice diferite:
regimul prezidenţial ( 3 septembrie 1990 – 27 august 1994);
regimul semiprezidenţial (27 august 1994 – 5 iulie 2000);
regimul parlamentar (5 iulie 2000 – astăzi ).
De la momentul consacrării sale juridice (3 septembrie 1990) şi până astăzi instituţia prezidenţială din
Republica Moldova a înregistrat în plan juridic nu o evoluţie, ci mai degrabă o involuţie treptată,
pierzându-şi puţin câte puţin din prerogative în favoarea altor organe de stat, mai ales în favoarea
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Parlamentului. Cele mai mari şi mai întinse atribuţii de drept şeful statului le-a avut în perioada regimului
prezidenţial, care există de la 3 septembrie 1990 şi până la 27 august 1994.
Atribuţiile şefului de stat au fost reduse o data cu adoptarea şi intrarea în vigoare a Constituţiei (29 iulie /
27 august 1994) şi trecerea la regimul semiprezidenţial. Prin modificările operate în textul Legii, o parte
din puterile Preşedintelui s-au deplasat spre Parlament şi Guvern.
O altă reducere a împuternicirilor instituţiei prezidenţiale a putut fi consemnata la 5 iulie 2000, când s-a
produs trecerea la regimul parlamentar.

2. Rolul şi atribuţiile şefului de stat în sistemele Constituţionale din alte state
În fiecare stat, atit modalitatea de numire în post a şefului statului, cât şi însăşi denumirea funcţiei acestuia
îşi are un specific al său, determinat de evoluţia istorică şi de tradiţiile stabilite în ţara respectivă. Astfel, în
SUA, Franţa, Republica Populara Chineză, România, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Italia, el este
numit Preşedinte, în Austria, Republica Federală Germania – Preşedinte Federal, în Japonia şeful statului
este numit Împărat, în Marea Britanie, Spania, Belgia, Norvegia, Suedia – Rege (Regină), în Catar – Emir,
în Samoa de Vest – Conducător, în Monaco şi în Lichtenstain – Principe, în Luxemburg – Marele Duce, în
Oman, Malaysia – Sultan etc.
Statutul juridic al şefului statului este determinat în mare parte de prerogativele care îi revin acestuia.
Atribuţiile conferite şefului de stat depind în mare parte de modalitatea de desemnare a acestuia. Există
doua modalităţi de desemnare a şefului statului: fie că el moşteneşte tronul prin succesiune şi este, deci,
monarh, fie că este ales de întreg poporul, în dependenţă de forma de guvernare, şi este, deci, Preşedinte.327
Institutul puterii politice de tip monarhic ţine de aşa-numitele forme tradiţionale ale puterii. Legitimitatea
formei monarhice a puterii se fundamentează pe dreptul de succesiune la tron. Sub presiunile
parlamentarismului burghez şi a tradiţiilor democratice prerogativele monarhilor au fost treptat erodate şi
reduse considerabil. în Marea Britanie, de exemplu, monarhul dispune, formal, de puteri politice destul de
întinse, pe când în realitate ele poartă un caracter nominal şi de fapt nu sunt aplicate. Deşi este şeful
statului, monarhul nu are voie să asiste la şedinţele parlamentului fără permisiunea acestuia. Monarhul
britanic subsemnează legile adoptate de Parlament; el are şi drept de veto, care, însă, are un caracter formal
şi practic inexistent, deoarece nu a mai fost aplicat din 1707.328 Monarhul mai este şi comandant suprem al
forţelor armate ale Marii Britanii, el desemnează persoanele cu cele mai înalte funcţii de răspundere din
armată, conferă titluri militare, înmânează decoraţii.329
Un specific aparte îl au şi monarhiile din ţările scandinave (Danemarca, Norvegia, Suedia). Aici funcţia de
şef al statului a suferit substanţiale transformări: prerogativele sale de ordin legislativ au trecut la
Parlament, iar atribuţiile din sfera executivă – la Guvern. În acelaşi timp, unele din prerogativele şefului
statului au început în general să se mai aplice în practică.330
În republici, forma democratică de guvernare poate fi prezidenţială, semiprezidenţială sau parlamentară.
Fiecare regim politic are, pe lîngă caracteristici comune, şi anumite particularităţi specifice, care reflectă în
linii mari statutul juridic al Preşedintelui, al Parlamentului şi al Guvernului.
Cel mai elocvent exemplu al unei republici prezidenţiale îl reprezintă Statele Unite ale Americii. Conform
Constituţiei americane,,,puterea executivă va fi exercitată de Preşedintele Statelor Unite ale Americii‖.331
Unii analişti politici apreciază, în baza acestei prevederi constituţionale, că noţiunea de,,putere executivă‖
şi cea de Preşedinte ar fi chear sinonime.332 Preşedintele american dispune de puteri vaste: el este şef al
statului, şef al executivului, comandant suprem al forţelor armate, şef al diplomaţiei. El încheie tratate,
numeşte ambasadori, miniştri, consuli, judecători la Curtea Supremă de Justiţie, acordă mandate de senatori
în condiţiile prevăzute de Constituţie, în cazuri excepţionale el poate să convoce ambele camere legislative
şi în caz de dezacord între acestea cu privire la data sesiunii, el le poate suspenda până la data pe care o
consideră corespunzătoare. Alaturi de aceste funcţii, care au un suport constituţional, Preşedintele şi-a
asumat treptat şi alte prerogative: apărător al politicii sociale, coordonator al politicii economice, pivot al
sistemului federal
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Un exemplu edificator pentru particularităţile funcţiilor şi ale prerogativelor şefului statului în republicile
semiprezidenţiale este Republica Franceză. Statutul deosebit al Preşedintelui reese şi din faptul că el este
considerat un simbol al statului şi al unităţii naţionale, o instituţie care, de rînd cu Camerele legislative, este
investită cu putere supremă.
Constituţia Franţei nu prevede expres că puterea executivă aparţine Preşedintelui, însă ea enumeră
prerogativele sale formal-juridice, care pot fi divizate în împuterniciri executate de el personal şi
împuterniciri secundate de contrasemnătura primului-ministru, iar în caz de necesitate – şi a miniştrilor
responsabili. În realitate, însă, Preşedintele francez deţine puterea executivă şi aceasta se vede clar în
modul de desemnare a primului-ministru şi a miniştrilor (Preşedintele îi numeşte, fără a fi necesar
concursul sau aprobarea parlamentului)333. Preşedintele prezidează şedinţele guvernului şi numai în acest
caz şedinţele sunt deliberative. Şeful statului asigură, prin arbitrajul său, funcţionarea normală a instituţiilor
politice; el ese garantul independenţei naţionale, al integrităţii teritoriului, al respectării acordurilor
comunitaţii şi a tratatelor. De asemenea, el este şi garantul independenţei autorităţilor judiciare. 334
Preşedintele promulgă legile, în termen de 15 zile. Înaintea expirării acestui termen el poate cere
Parlamentului o noua deliberare, care nu poate fi refuzată. Şeful statului poate supune referendumului
anumite proiecte de legi, în condiţiile prevăzute de Constituţie; poate dizolva Adunarea Naţională;
semnează decrete şi ordonanţele emise de Consiliul de Miniştri; acreditează ambasadori şi primeşte scrisori
de acreditare ale ambasadorilor străini; numeşte demnitari în funcţiile civile şi militare; acordă graţierea
etc.
Pentru republicile parlamentare este specific un rol relativ redus al şefului statului. Preşedintele, în cadrul
unui regim parlamentar, este investit cu o putere executivă limitată, iar atribuţiile sale au un caracter
preponderent reprezentativ. Chiar şi în statele în care prin Constituţie împuternicirile Preşedintelui sunt
destul de largi şi din punct de vedere juridic, rolul real pe care acesta îl joacă în viaţa politică este destul de
modest şi majoritatea prerogativelor sale sunt exercitate în conformitate cu poziţia guvernului.
De exemplu, Preşedintele Italiei, conform Constituţiei, este şeful statului şi reprezintă unitatea naţională a
ţării. Ca în orice stat parlamentar, el promulgă legile adoptate de Parlament, hotărîrile şi decretele cu putere
de lege, desemnează persoana în funcţii civile şi militare, acreditează reprezentanţii diplomatici în ţările
străine şi reprezentanţii străini în ţară, ratifică, cu acordul Parlamentului, tratate internaţionale, prezidează
Consiliul de Miniştri, Consiliul Suprem al Magistraturii, acordă graţiere, înmânează decoraţii etc.335
Aparent, şeful statului italian dispune de largi împuterniciri, de natură să-şi asigure un rol important printre
instituţiile statale. În realitate, însă, actele prezidenţiale intră în vigoare numai după ce sunt contrasemnate
de către primul-ministru, iar uneori – de ministrul responsabil. Actele Preşedintelui capătă putere de lege
numai în baza unei hotărîri adoptate de Guvern sau de Parlament. Miniştrii nu sunt subordonaţi şefului
statului şi nu sunt responsabili în faţa acestuia. De fapt, nu există nici o activitate pe care Preşedintele
Italiei ar putea să o desfăşoare fără concursul Parlamentului sau al Guvernului. În practică,
această,,colaborare‖ ia forma unei vădite subordonări a şefului statului, în special în faţa guvernului. 336
Un rol şi mai puţin important îi revine Preşedintelui Republicii Federale Germania, unde deasemene
funcţionează un regim parlamentar. Prerogativele acestuia sunt practic fictive. Şeful statului german,
conform prevederilor art. 59 al Legii Fundamentale,,,reprezintă Federatia pe plan international. El încheie
tratate cu alte state, în numele Federaţiei. El acreditează şi primeşte reprezentanţii diplomaţiei‖. De
asemenea, Preşedintele german numeşte şi revocă judecătorii şi funcţionarii federali, dacă nu există o
dispoziţie legală contrară; exercită, în numele Federaţiei, dreptul de graţiere; sau deleghează aceste
prerogative altor autorităţi, în baza art. 60 al Legii Fundamentale. Însă,,,pentru a fi valabile, ordonanţele şi
decretele Preşedintelui Republicii Federale trebuie să fie contrasemnate de Cancelarul Federal sau de
ministrul federal competent‖.337
Din cele expuse anterior reiese clar că atribuţiile cu care este investit şeful statului diferă considerabil de la
un sistem constituţional la altul. Totuşi, putem evidenţia sintetic câteva trăsături comune, care se regăsesc
în majoritatea cazurilor. Acestea sunt: garantarea unităţii şi a integrităţii statului; reprezentarea statului şi a
naţiunii, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional; semnarea legilor şi a altor acte în vederea
publicării; adoptarea actelor prezidenţiale; ratificarea tratatelor; prezidarea şedinţelor unor instituţii de stat;
numirea în funcţii superioare şi acordarea de titluri şi ranguri speciale; acreditarea reprezentanţilor
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diplomatici în alte state şi primirea scrisorilor de acreditare; acordarea graţierii. Această listă nu este
exhaustivă; conţinutul ei se completează în funcţie de fiecare sistem constituţional aparte.

3. Durata mandatului prezidenţial
Durata mandatului prezidenţial stabileste limitele temporale în care persoana mandatata –Preşedintele
statului – este în drept să-şi exercite atribuţiile şi prerogativele care i-au fost conferite prin lege.
Mandatului prezidenţial durează, după cum urmează:
- 1 an în Elveţia
- 4 ani în R. Moldova, România, SUA, Ungaria, Irlanda, Columbia, Bolivia;
- 5 ani în Germania, Grecia, Portugalia, Uruguay, Israel, Venezuela, Bulgaria;
- 6 ani în Argentina, Egipt, Mexic, Brazilia, Australia, Finlanda;
- 7 ani în Italia, Franţa, Gabon, Somalia, Turcia.
Durata mandatului Preşedintelui R. Moldova este expres prevăzută în textul Constituţiei. Art. 80 al Legii
Fundamentale consacră, în aliniatul (1):
,,Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova durează 4 ani şi se exercită de la data depunerii
jurământului‖.
Constituţia R. Moldova stabileşte că ,,nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii
Moldova decât pentru cel mult doua mandate consecutive‖.338
Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova, conform prevederilor art.80 al Constituţiei, se exercită de la
data depunerii juramântului şi până la depunerea juramântului de către Preşedintele nou-ales. Prin urmare,
depunerea juramântului în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale nu este numai o formalitate
solemnă, ci atrage după sine importante efecte juridice. Jurământul marchează momentul începerii noului
mandat şi al încetării mandatului precedent.
Deoarece mandatul Preşedintelui nou-ales capătă efecte doar după depunerea jurământului, reese ca pe o
anumită perioadă – de la validarea mandatului prezidenţial şi până la depunerea jurământului – există doi
Preşedinţi: unul ales, dar al cărui mandat nu este exercitat, şi celalalt, cu un mandat expirat, dar care încă
este exercitat. În scopul prevenirii unor manifestări abuzive din partea Preşedintelui al cărui mandat
urmează să înceteze, art. 85 al Constituţiei stabileşte o importanta interdictie:,, Parlamentul nu poate fi
dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova‖.
Deşi, în mod normal, durata mandatului Preşedintelui R. Moldova este limitată la 4 ani, din raţiuni practice
Constituţia stabileşte că mandatul Preşedintelui ,,poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau
catastrofă‖.339 Este evidient că atât starea de război, cât şi catastrofa, sunt de natură să împiedice
organizarea şi desfăşurarea normală a alegerilor prezidenţiale şi de aceea justifică prelungirea exercitării
atribuţiilor prezidenţiale. Totodata, având în respectarea legalităţii în aceste circumstanţe excepţionale,
prelungirea mandatului prezidenţial face obiectul unei legi organice. Aşadar, numai Parlamentul este în
drept să aprecieze gravitatea situaţiei şi să decidă asupra oportunităţii prelungirii mandatului Preşedintelui,
evitându-se astfel posibilitatea ca şeful statului să îşi aroge competenţa. Se înţelege că după încetarea stării
de război sau a efectelor catastrofei, se vor organiza noi alegeri prezidenţiale.
Mandatul încetează atunci când îi expiră termenul. Prin excepţie, însă, încetarea mandatului poate să se
producă şi din alte cauze, care generează ,,vacanţa funcţiei‖.

4. Dobîndirea mandatului prezidenţial
Dobîndirea mandatului se referă la procesul desemnării şefului de stat. Acest proces depinde de forma
concretă de guvernământ. De modul de dobîndire a mandatului prezidenţial sunt direct legate atribuţiile pe
care le întruneşte şeful statului şi, de asemenea, raporturile dintre Preşedinte şi celelalte instituţii de vârf ale
puterii în stat şi anume Parlamentul şi Guvernul.
Se cunosc patru modalităţi de dobândire a mandatului şefului de stat:
Dobîindirea
mandatului (sau desemnarea şefului de stat) pe cale ereditară se întâlneşte în
cazul monarhiilor, care au în frunte un monarh. Este caracteristic faptul că în monarhii puterea supremă în
stat aparţine unei singure persoane; de cele mai multe ori această putere îi este transmisă pe viaţa; şi
puterea monarhului este ereditară. Mai rar putea fi întâlnită şi monarhia electivă, bazată pe principiul
eligibilităţii monarhului. Puterii monarhului treptat i s-au impus anumite limitări: în monarhiile
constituţionale, în deosebi de tip parlamentar, puterea monarhului este limitată prin Constituţie, care
institue un control riguros din partea societăţii. În astfel de sisteme constituţionale monarhia ereditară
coexistă împreună cu parlamentul (Anglia, Suedia, Japonia).
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Desemnarea şefului de stat prin vot universal se foloseşte în regimurile prezidenţiale şi semiprezidenţiale.
În aceste ţări (SUA, Franţa, Finlanda) Preşedintele este ales de către întreg poporul, prin sufragiu universal
şi în acest caz legitimitatea sa democratică este suportată de faptul că el beneficiază de mandatul popular.
Şeful statului poate fi desemnat şi de către Parlament, în acest caz el aflîndu-se oarecum în dependenţă
faţă de Legislativ. În această situaţie, Parlamentul devine de fapt adevaratul forum politic de guvernare.
Deosebim doua categorii de state: state în care parlamentul alege direct şeful statului (Republica Moldova,
Grecia, Israel ); şi state în care Parlamentul alege un organ colegial în calitate de şef de stat ( fostele state
socialiste ).
Desemnareaa şeful de stat prin intermediul unui colegiu electoral constă în alegerea Preşedintelui de către
un corp electoral special alcătuiţi din toţi membrii organelor reprezentative general–naţionale şi din
reprezentanţi ai organelor reprezentative regionale sau locale. De exemplu, în India Preşedintele este ales
de către un colegiu electoral compus din membri aleşi de Parlament şi de către adunările legislative ale
statelor federale.340Modalitatea de desemnare a şefului de stat se face în dependenţă de stadiul social,
economic, politic şi cultural de dezvoltare pe care l-a atins un popor. De asemenea, un rol principal îl joaca
tradiţiile istorice acumulate; şi, cum istoria fiecărui stat este unică, e şi firesc ca desemnarea şefului de stat
să difere de la un sta la altul.
După modificările operate în textul Constituţiei la 5 iulie 2000, Preşedintele Republicii Moldova este ales
de către Parlament prin vot secret.
Conform Legii nr. 113 cu privire la procedarea de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova 341, alegerile
pentru un nou Preşedinte al Republicii Moldova se desfasoară cu cel mult 45 de zile înainte de ziua
expirării mandatului Preşedintelui în exerciţiu.
Atunci însa când intervine vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova în urma demiterii,
demisiei, imposibilitaţii definitive de a exercita atribuţiile sau decesul, alegerile pentru un nou Preşedinte al
Republicii Moldova se vor organiza în termen de 2 luni de la data când a intervenit vacanţa funcţiei.
Data alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se stabileste prin hotărîrea
Parlamentului. Faţă de candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, sunt înaintate următoarele
condiţii: să fie cetatean al Republicii Moldova cu drept de vot şi să aibă 40 de ani împliniţi; să fi locuit
sau să locuiască permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani; să posede limba de
stat.
Conform prevederilor art. 5 al Legii nr. 113 candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
poate fi propusă, începând cu ziua fixării datei alegerilor, de către:
persoana care îşi înaintează propria candidatură susţinută de cel puţin 15 deputaţi;
un grup de cel puţin 15 deputaţi. Dacă deputaţii au semnat propunerea candidatului pentru funcţia de
Preşedinte al Republicii Moldova atunci ei nu sunt în drept să mai semneze şi o alta, sub sancţiunea
nulităţii oricărei semnături ulterioare. Nu se admite retragerea semnăturii din propunerea candidaturii
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate sa-şi retragă candidatura în orice moment
până la declararea începutului votării.
Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se desfăşoară la şedinţa publica specială a
Parlamentului la data stabilita. Fiecare candidat are dreptul de a se adresa Parlamentului cu o scurtă
alocuţiune şi de a răspunde la întrebările deputaţilor.
Potrivit art. 8 al Legii 113, votarea pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se
efectuiază în mod secret.
Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă nici un deputat
nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează un al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi
stabiliţi în ordine descrescătoare a numărului de voturi obţinute în primul tur.342
Dacă la turul întâi a participat un singur candidat care nu a acumulat numărul necesar de voturi sau dacă în
turul al doilea nici un candidat nu a acumulat numărul necesar de voturi, se organizează alegeri repetate.
În cazul eşecului alegerilor repetate, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data
alegerilor parlamentare. O astfel de situaţie a avut loc la finele anului 2000 (când nu s-a reuşit alegerea
şefului de stat) şi începutul anului 2001 (dizolvarea Parlamentului şi organizarea alegerilor parlamentare
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anticipate la 25.02.2001).343 Atunci, în corespundere cu Constituţia şi cu avizul definitiv al curţii
constituţionale din 26 decembrie 2000, Preşedintele a declarat dizolvarea Parlamentului de legislatura a
XIV-a şi a stabilit data pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate.344
Potrivit reglementărilor conţinute în Legea nr. 113, alegerile repetate au loc în termen de 15 zile de la
ultimele alegeri ordinare în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova. Dacă şi după alegerile
repetate Preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi
stabileşte data alegerilor în noul Parlament .
Comisia specială totalizează rezultatele votării şi prezintă informaţia respectivă Parlamentului. În baza
informaţiei prezentate de comisia specială, Parlamentul adoptă o hotărâre prin care confirmă alegerea
Preşedintelui Republicii Moldova. Hotărârea Parlamentului şi actele comisiei speciale se prezintă imediat
Curţii Constituţionale.
Conform art. 79 din Constituţie, validarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii
Moldova se face de către Curtea Constituţională.
Curtea Constituţională, în termen de 3 zile de la primirea hotărârii Parlamentului privind alegerea
Preşedintelui Republicii Moldova, examinează în şedinţă publică constituţionalitatea alegerii Preşedintelui
Republicii Moldova şi emite o hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor, care se publică
imediat. În cazul în care Curtea Constituţionala nu validează rezultatele alegerilor pentru funcţia de
Preşedinte al Republicii Moldova, se organizează, în termen de 3 zile de la pronunţarea hotărârii respective,
alegeri noi, conform procedurii stabilite de aceeaşi lege.
Candidatul a cărui alegere a fost validată, la cel târziu 45 de zile după alegeri depune, jurământ în faţa
Parlamentului şi a Curţii Constituţionale.

5. Vacanţa şi interimatul funcţiei
Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova încetează înainte de termen în caz de demisie, de demitere, de
imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces. În toate aceste situaţii intervine vacanţa
funcţiei de Preşedinte.345
Demisia reprezintă o manifestare unilaterală şi voluntară de voinţă din partea Preşedintelui, prin care
acesta renunţă la funcţie şi astfel încetează înainte de termen exercitarea mandatului prezidenţial. Cererea
de demisie se prezintă Parlamentului, care se pronunţă asupra ei. O astfel de situaţie a avut loc la data de 21
februarie 1991, când Preşedintele Mircea Snegur şi-a înaintat demisia (care însă nu a fost acceptată de
Parlament).
Procedura de demitere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită de art. 89 al Constituţiei, care
dispune că ,,în cazul săvârşirii unor fapte prin care se încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele
Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a doua treimi din numărul deputaţilor
aleşi.‖
Cererea de demitere poate fi înaintata de cel puţin o treime din deputaţi. Ea se aduce imediat la cunoştinţa
Preşedintelui, care poate să dea explicaţii cu privire la faptele care i se impută.346
Imposibilitatea definitivă a exercitării atribuţiilor trebuie să aiba un caracter irevirsibil şi este o situaţie
determinată pe cale medicală. Imposibilitatea exercitării atribuţiilor mai mult de 60 de zile de către
Preşedintelui Republicii Moldova urmează să fie confirmată de Curtea Constituţionala în termen de 30 de
zile de la sesizare.
Conform art. 90 alin. (4) din Constituţie, alegeri pentru un nou Preşedinte se vor organiza în termen de 2
luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei.
Dacă a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte, atunci pâna la definitivarea alegerilor noului Preşedinte se
institue interimatul funcţiei. Art. 91 din Constituţie stabileşte condiţiile în care intervine interimatul
funcţiei:
- dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă;
- dacă Preşedinte este demis;
- dacă Preşedinte se afla în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile.
Constituţia R. Moldova, stabileşte că interimatul funcţiei prezidenţiale se va asigura, în ordine, de
Preşedintele Parlamentului sau de Primul-ministru.347
343

Maria Orlov, Drept Administrativ, Editura EPIGRAF, Ghişinău 2001, p. 48.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 166-168, 2000, p. 48
345
Constituţie R. Moldova, art. 90, alin. (1)
346
Constituţie R. Moldova, art. 90, alin. (2)
347
Constituţia Republicii Moldova, art. 91
344

124

Legea supremă prevede ca persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova,
în caz de săvârşire a unor fapte grave, prin care încalcă prevederile Constituţiei, va purta răspundere
conform regulelor generale de demitere a Preşedintelui (art.89).

6. Statutul mandatului Prezidenţial şi al funcţiei de Preşedinte
Reglementarea constituţională a regimului incompatibilităţilor funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova
o găsim în art. 81 din Constituţie. Conform prevederilor alin. (1) al acestui articol,,, calitatea de Preşedinte
al Republicii Moldova este incompatibilă cu exercitarea oricărei altei funcţii retribuite‖.
Incompatibilităţile sînt mijloace de protecţie a mandatului prezidenţial. Analizînd tipurile de
incompatibilitaţi stabilite de diferite Constituţii ale statelor lumii pentru funcţia de Preşedinte, putem
evidenţia trei categorii generale:
- incompatibilitatea între funcţia de Preşedinte şi calitatea de membru al vreunui partid politic;
- incompatibilitatea între funcţia de Preşedinte şi orice altă funcţie publică, indiferent de natura funcţiei şi
de domeniul în care aceasta se exercită;
- incompatibilitatea cu orice funcţie privată.348
Activităţi artistice, publicistice sau de cercetare ştiinţifică, care ar presupune şi valorificarea rezultatelor
acestora nu au un caracter de prestaţiei permanentă şi, prin urmare, nu se atribuie la categoria de,,funcţii
retribuite‖, care sunt interzise de art.81 alin. (1) al Constituţiei.
Cealaltă componentă a sistemului de protecţie a mandatului prezidenţial o constitue imunităţile.
Preşedintelui Republicii Moldova se bucură de imunitate, în sensul că,,el nu poate fi tras la răspundere
juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului‖.349 Se înţelege că şeful statului rămâne imun de
răspundere atât timp cât actele sau faptele sale, săvârşite în exerciţiul mandatului, sunt compatibile cu funcţia
sa, adică fac parte din prerogativele pe care i le conferă funcţia. Dacă însă prerogativele acestea sunt depăşite
sau încălcate, atunci este ridicată problema răspunderii Preşedintelui, în funcţie de natura şi gravitatea
faptelor care i se imputa.
În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) al Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul poate hotărî
punerea sub acuzare a Preşedintelui Republicii Moldova, cu votul a cel puţin doua treimi din numărul
deputaţilor aleşi, în cazul în care săvârşeşte o infracţiune. În aceste cazuri competenţa de judecată aprţine
Curţii Supreme de Justiţie, în condiţiile Legii. Preşedintele se consideră demis de drept la data rămânerii
definitive a sentinţei de condamnare.

7. Răspunderea politică şi juridică a Preşedintelui Republicii Moldova
Răspundere - consecinţă care survine ca rezultat al nerespectării unor norme prescrise. Răspunderea
şefului de stat se distinge prin câteva circumstanţe specifice, determinate de prevederile constituţionale care
stabilesc regimul protecţiei mandatului prezidenţial.
În formele de guvernământ republicane, fie cu regim prezidenţial, fie parlamentar, şeful statului nu poate fi
conceptul în afara răspunderii. Se cere însă precizat că forma răspunderii – politică sau juridică – va
depinde de caracterul prezidenţial sau parlamentar al regimului politic.
Regimul prezidenţial se caracterizează prin faptul că puterea executivă este încredinţata prin Constituţie
Preşedintelui, care este investit cu atribuţii şi competenţe vaste în conducerea generală a statului. Ţinînd
cont de prerogativele întinse ale şefului de stat, şi responsabilitatea acestuia va fi pe măsură, el purtînd o
răspundere deplină, atât politică, cât şi juridică (penală), pentru anumite fapte şi conform unei proceduri
speciale.
Regimurile parlamentare, pe de altă parte, se caracterizează prin faptul că şeful statului dispune de un set
relativ limitat de atribuţii privind conducerea efectivă a statului şi, în consecinţă, şi responsabilitatea
acestuia va fi limitată: Preşedintele va fi exonerat de răspundere politică ( care va reveni miniştrilor sau
primului-ministru care îi contrasemnează actele, putând fi spus numai răspunderii juridice (penale),
conform unei proceduri speciale şi, de regulă, numai pentru anumite încălcări deosebit de grave, enumerate
în textul Legii fundamentale: Înaltă trădare, încălcarea Constituţiei etc.).
În conformitate cu soluţiile stabilite de doctrina de Drept Constituţional şi de Constituţiile statelor moderne,
soluţii pe care le-am prezentat anterior, Preşedintele Republicii Moldova, dispunând de atribuţii limitate în
348
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cadrul regimului parlamentar, ar trebui să poarte şi o răspundere limitată, adică numai o răspundere juridică,
fiind iresponsabil din punct de vedere politic. În cele ce urmează, vom analiza cadrul constituţional care
prescrie răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova.
Răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova este limitată de imunitatea de care se bucură aceasta.
Constituţia stabileşte că ,,Preşedintelui Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la
răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului‖.350
Doctrina dreptului constituţional defineşte imunitatea drept un regim de protecţie a mandatului
prezidenţial, care constă din doua categorii de imunităţi: cea dintâi – caracterizată prin inexistenţa
răspunderii, care înlătură răspunderea Preşedintelui pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului
sau; a doua categorie de imunităţi, cunoscuta şi ca inviolabilităţi, cuprinde reguli şi proceduri speciale
privind reţinerea, arestarea,punerea sub acuzare sau trimiterea în judecată penală a Preşedintelui în caz de
săvârşire de către aceasta a unei infracţiuni.
În ceea ce priveşte imunităţile, Legea fundamentală nu detaliază conţinutul acestora. Regula generală
stabilită de constituant este că imunitatea are caracter Parlamentar. Există însă o excepţie stabilită de regulă
generală a imunităţii – instituţia demiterii Preşedintelui, în baza prevederilor art. 81 alin (3) şi art. 89 din
Constituţie.
Din prevederile art. 81 alin. (2) al Constituţiei rezultă că Preşedintele nu poate fi tras la răspundere juridică
pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Din această dispozitie constituţională desprindem
câteva momente care necesită explicaţii. În primul rând, numai opiniile care au fost exprimate de
Preşedinte în exercitarea mandatului său se situează în afara răspunderii juridice.
Un alt moment se referă la faptul că opiniile exprimate de Preşedinte în exercitarea mandatului său sunt
scutiţi numai de răspundere juridică, ceea ce înseamnă ca ele pot suporta o răspundere de ordin politic. Nu
este însă clar sub ce formă se poate materializa răspunderea politică a Preşedintelui pentru opiniile sale
exprimate în exercitarea mandatului. Apare întrebarea: poate Preşedintele să fie audiat într–o comisie
parlamentară în legatura cu evenimente, fapte asupra cărora şi-a exprimat opinia? Din prevederile
Constituţiei rezultă un răspuns legislativ; şeful statului nu poate fi audiat în cadrul unor astfel de organisme
parlamentare, întrucât el excede limitele controlului parlamentar exercitat de comisiile parlamentare
conform art. 104 al Constituţiei Republicii Moldova.
Concluzia care se impune, prin urmare, este ca art. 81 alin. (2) din Constituţie stabileşte numai scutirea
Preşedintelui de,,răspundere juridică‖ pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului său, fără a
exclude posibilitatea atragerii lui la răspundere politică. În ceea ce priveşte modalitatea răspunderii politice,
însă, aceasta nu este prevăzută în textul Legii fundamentale şi de aceea nu-şi găseşte realizarea practică. Cu
ale cuvinte, ne aflăm în faţa unei lacune de reglementare constituţionala. Sperăm ca în eventualitatea unei
revizuiri a Constituţiei, această omisiune va fi înlăturată.
Constituţia Republicii Moldova prevede obligativitatea contrasemnării actelor Preşedintelui. Legea supremă
prevede expres că ,,decretele emise de Preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 86
aliniatul (2), articolul 87 aliniatele (2), (3) şi (4) se contrasemnează de către Primul-ministru‖.351 Vor fi
contrasemnate numai actele Preşedintelui care ţin de politica externă şi de atribuţiile în domeniul apărării
ţării. Celelalte acte, de o mai mica importanţă, care se emit în legătură cu exercitarea unor astfel de atribuţii
cum sunt: conferinţa de decoraţii şi titluri de onoare, acordarea de grade militare supreme prevăzute de lege,
acordarea de ranguri diplomatice, conferirea de grade superioare de clasificare a diferitor categorii de
funcţionari, în condiţiile Legii s.a. (vezi art. 88 al Constituţiei), nu urmează a fi contrasemnate. Un alt specific
la capitolul contrasemnării actelor prezidenţiale este că în Republica Moldova contrasemnarea se face numai
de către Primul-ministru, nu şi de alţi miniştri, cum este cazul în alte ţări.
Preşedintele R. Moldova nu este exonerat de răspundere politică. Art. 89 al Constituţiei Republicii
Moldova reglementează procedura demiterii Preşedintelui şi instituie, practic, o formă de răspundere
politică.
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Capitolul 24. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova şi actele emise
întru exercitarea lor
1. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova. Clasificarea Atribuţiile Preşedintelui
Republicii Moldova
Natura juridică, importanţa şi funcţiile instituţiei prezidenţiale impun ca atribuţiile acesteia să fie prevăzute
în textul Constituţiei. De aceea, examinarea atribuţiilor cu care este investit Preşedintele Republicii
Moldova şi determinarea rolului acestora trebuie să pornească anume de la dispoziţiile Constituţiei. Art. 77
al Legii fundamentale consacră:
,,(1) Preşedintele Republicii Moldova este şeful statului.
(2) Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţii naţionale,
al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţarii.‖
Din aceste prevederi rezultă şi marea responsabilitate a şefului de stat pentru ocrotirea acestor valori.
Din reglementările constituţionale se observă că atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova nu alcătuesc
un tot unitar. Se impune, în consecinţă, o grupare a acestora pe categorii, în funcţie de anumite criterii.
1. O clasificare comodă, dar în acelaşi timp facilă şi puţin folositoare, s-ar putea baza pe criteriul obiectului
atribuţiilor. Astfel, am putea distinge: atribuţii de natură politică, atribuţii executive, militare, judiciare,
diplomatice.
2. Mult mai utilă şi semnificativă ne pare clasificarea atribuţiilor prezidenţiale după criteriul conţinutului
acestor atribuţii. După conţinut, prerogativele şefului statului pot fi clasificate în:
1) atribuţii privind legiferarea. Exercitarea funcţiei legislative de către Parlament reclamă şi concursul
altor autoritaţi. Preşedintele promulgă legile şi este în drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi, să
o trimită spre reexaminare parlamentului în termen de cel mult două săptămâni; dacă Parlamentulu îşi
menţine hotărârea adoptată anterior, Preşedintele promulgă Legea.352 Atribuţiile relativ reduse ale şefului
statului la capitolul adoptării/promulgării legilor pot fi însă compensate prin dreptul Preşedintelui de a
iniţia în Parlament o lege de importanţă radicală pentru dezvoltarea societăţii. Amintim că Preşedintele, în
baza art. 73 din Constituţie, este unul din puţinii subiecţi înzestraţi cu dreptul de iniţiativă legislativă,
alături de deputaţi şi Guvern. De asemenea, Preşedintele poate sesiza Curtea Constituţională privind
controlul constituţionalităţii actelor normative. Această prevedere îi permite şi chear îl obligă (moral) pe
Preşedinte să vegheze asupra respectării constituţionalităţii actelor normative.
2) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice. Legea fundamentală prescrie şi
stabileşte clar cadrul constituţional pentru relaţiile Preşedintelui cu autorităţile publice. Aceste atribuţii
constau în adresarea de mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme ale naţiunii (art. 84 alin.
(2) din Constituţie).
3) atribuţii privind alegerea, formarea, numirea sau revocarea unor autorităţi publice. Preşedintele poate
să dizolve Parlamentul, să desemneze un candidat pentru funcţia de prim-ministru; să numească guvernul
în baza votului de incredere acordat de Parlament; să numească şi să revoce, la propunerea Primuluiministru, unii membri ai Guvernului în cazurile de remanieri guvernamentale sau de vacanţă a funcţiei.
4) atribuţii în domeniul apărării şi asigurării ordinii publice. Preşedintele este comandant suprem al
forţelor armate; el poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau
generală; în caz de agresiune armată, şeful statului ia măsurile necesare pentru respingerea agresiunii,
declară stare de război şi le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului. De asemenea, Preşedintele este
în drept să ia şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice.353
5) atribuţii în domeniul politicii externe. Politica externă este domeniul în care Preşedintele Republicii
Moldova se bucură de cele mai vaste împuterniciri. Astfel, şeful statului ia parte la negocieri, poartă
tratative, încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova, acreditează şi recheamă
reprezentanţi diplomatici şi primeşte scrisori de acreditare şi de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici
din alte state.354
6) alte atribuţii. Acestea se conţin în art. 88 al Constituţie şi se referă la conferirea de decoraţii şi titluri de
onoare; acordarea de grade militare supreme; numirea în funcţii publice, soluţionarea problemelor
cetaţeniei, acordarea de ranguri diplomatice; conferirea de grade superioare de clasificare diferitor categorii
de funcţionari etc.
352
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3. O altă clasificare a atribuţiilor prezidenţiale, nu mai puţin importantă, este cea bazată pe criteriul
condiţiilor de exercitare a acestora. Potrivit criteriului menţionat, distingem doua mari categorii de atribuţii:
atribuţii pentru exercitarea cărora actele sau faptele prezidenţiale sunt supuse unor condiţii exterioare
(aprobarea Parlamentului; contrasemnarea actelor preşidenţiale; alte condiţii;) şi atribuţii pentru exercitarea
cărora actele sau faptele prezidenţiale nu sunt supuse nici unei condiţii exterioare.355
.

2. Atribuţii pentru exercitarea cărora actele sau faptele prezidenţiale sunt supuse unor
condiţii exterioare
O primă condiţie exterioară este aprobarea din partea Parlamentului. Într–o definiţie simplă, ,,aprobarea‖
semnifică încuviinţarea, acordul cu o acţiune.
Art. 87 alin. (2) şi (3) din Constituţie prevede cazurile în care actele preşedinţiale necesită aprobarea
Parlamentului. În primul rând, este vorba de declararea mobilizării parţiale sau generale. În acest caz, este
expres prevăzut că ,,Preşedintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a
Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală‖. În cazul unei agresiuni armate, se precizează că
Preşedintele va lua măsuri pentru respingerea agresiunii, va declara stare de război şi le va aduce,
neîntârziat, la cunoştinţa Parlamentului, care, dacă nu este în sesiune, urmează să se convoce de drept în 24
de ore de la declanşarea agresiunii. Observăm că în acest caz nu e expres prevăzută necesitatea obţinerii
aprobării prealabile a Parlamentului..
Contrasemnarea decretelor emise de Preşedintele Republicii Moldova este necesară în cazurile prevăzute
de art. 94 alin. (2) din Constituţie, atunci când:
- Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii
Moldova şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice (art. 87 alin. (3)
din Constituţie);
- Preşedintele declară, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală (art. 87
alin. (2) din Constituţie);
- Preşedintele ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război (art. 87 alin. (3) din
Constituţie);
- Ia alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice în limitele şi în condiţiile Legii
(art. 87 alin. (4) din Constituţie).
În ceea ce priveşte semnificaţia şi natura juridică a contrasemnării, doctrina juridică nu este univocă.
Conform unei opinii, contrasemnarea ar fi un mijloc tehnic prin care Preşedintele se asociază la activitatea
Guvernului; contrasemnarea, în opinia altora, este un ,,transfer‖ de atribuţii de la Preşedinte în favoarea
Guvernului; ea ar însemna şi ,,partajarea‖ între Preşedinte şi Guvern a exerciţiului unora din atribuţii; se
afirmă şi că contrasemnătura ar fi un procedeu juridic prin care exerciţiul unora din atribuţii este
,,negociat‖, astfel încât actul emis este produsul acordului de voinţă între Preşedinte şi Prim-ministru.
Se cere menţionat faptul că necesitatea aprobării din partea Parlamentului sau a contrasemnării de către
Primul-ministru nu trebuie privită doar ca o subminare a puterii şefului de stat; aceste condiţii sunt
instituite din considerentele importanţei deosebite a problemelor respective, care ating interesul general
naţional şi trebuie rezolvate cu acordul întregii puteri supreme, în vederea evitării erorilor fatale.356
Actele şi faptele Preşedintelui Republicii Moldova pot fi supuse, pe lângă aprobare şi contrasemnare, şi
altor condiţii exterioare. Este vorba de:
- desemnarea de către Preşedinte a unui candidat pentru funcţia de Prim-ministru, după consultarea
fracţiunilor parlamentare (art. 98 alin. (1) din Constituţie);
- numirea de către Preşedinte a Guvernului în baza votului de încredere acordat de Parlament (art. 98
alin. (4) din Constituţie);
- revocarea şi numirea de către Preşedinte, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei,
a unor membri ai Guvernului, la propunerea prim-ministrului (art. 98 alin. (6) din Constituţie).
Preşedintele Republicii poate dizolva Parlamentul, după consultarea fracţiunilor Parlamentare, în cazul
imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni (art. 85
alin. (1) din Constituţie).
Ca măsură externă de reglementare a mecanismului instituţional, dizolvarea Parlamentului nu se poate
produce oricum, din orice motive şi în orice moment. Ea poate avea loc numai dacă nu a fost acceptat votul
de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare, şi numai după
355
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respingerea a cel puţin doua solicitări de învestitură (art. 85 alin (2) al Constituţie Republicii Moldova).
Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată în cursul unui an (art. 85 alin. (3) al Constituţiei
Republicii Moldova). De asemenea, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului
Preşedintelui Republicii Moldova, nici în timpul stării de asediu, de urgenţă sau de război cu excepţia
cazului alegerilor repetate (art. 85 alin. (4) al Constituţiei Republicii Moldova).

3. Atribuţii pentru exercitarea cărora atele sau faptele şeful statului nu sunt supuse
nici unei condiţii exterioare
Există şi o serie de atribuţii pentru exercitarea cărora şeful statului nu are nevoie de careva condiţii
exterioare:
- adresarea de mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme ale naţiunii (art. 84 alin. (2) din
Constituţie);
- promulgarea legilor, cu dreptul de a întoarce Legea spre reexaminare în Parlament, dacă are obiecţii
asupra ei (art. 93 alin (2) din Constituţie);
- desemnarea unui alt membru al Guvernului în funcţia de Prim-ministru interimar (până la formarea
noului Guvern), în cazul imposibilităţii Primului-ministru de a-şi exercita atribuţiile sau în cazul decesului
acestuia (art. 10 alin. (2) din Constituţie);
- primirea scrisorilor de acreditare şi de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici ai altor state în
Republica Moldova (art. 86 alin. (3) din Constituţie);
- conferirea de decoraţii şi titluri de onoare;
- acordarea de grade militare supreme;
- numirea în funcţii publice;
- acordarea graţierii individuale;
- iniţierea unui referendum pentru a stabili voinţa poporului asupra problemelor de interes naţional;
soluţionarea problemelor cetăţeniei;
- acordarea de azil politic;
- acordarea de ranguri diplomatice;
- onferirea de grade superioare de clasificare diferitor categorii de funcţionari;
- suspendarea actelor Guvernului care contravin legislaţiei, până la adoptarea hotărârii definitive a Curţii
Constituţionale;
- exercitarea altor atribuţii stabilite prin lege (art. 88 din Constituţie).
În exercitarea atribuţiilor sale şeful statului este asistat de Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova. E
demn de menţionat faptul că această instituţie publică a existat (sub altă denumire) chiar de la înfiinţarea
instituţiei prezidenţiale în Republica Moldova. Astfel, Legea cu privire la instituirea funcţiei de Preşedinte
al Republicii Sovietice Socialiste Moldova şi la introducerea unor modificări şi completări în Constituţia R.
S. S. Moldova din 3 septembrie 1990 a stabilit expres că ,,pe lângă Preşedintele R.S.S. Moldova
funcţionează Consiliul prezidenţial al R.S.S. Moldova, care are drept sarcină să elaboreze măsuri pentru
realizarea principalelor direcţii ale politicii interne şi externe a R.S.S. Moldova, pentru asigurarea
securităţii republicii‖, (art. 113 cu insigna 5).
Ulterior, la 7 februarie 1997 a fost emis Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea
structurii Aparatului Preşedintelui ţării şi a Regulamentului acestuia, iar la 7 noiembrie 2001 prin decret
prezidenţial a fost aprobată o noua structură a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova; tot atunci a
fost aprobat şi Regulamentul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.

4. Actele Preşedintele Republicii Moldova
În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Republicii Moldova emite acte prin care îşi manifestă şi îşi
materializează voinţa sa. Art. 94 alin. (1) din Constituţie prevede că ,,în exercitarea atribuţiilor sale,
Preşedintele Republicii Moldova emete decrete, obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului.
Decretele se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova‖. Deşi nu este expres menţionat în textul
constituţional, considerăm că nepublicarea decretului atrage sancţiunea nulităţii acestora.
Art. 94 alin (2) stabileşte obligativitatea contrasemnării unor decrete preşedinţiale de către Primul-ministru:
,,decretele emise de Preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 86 aliniatul (2), articolul
87 aliniatul (2), (3) şi (4) se contrasemnează de către Primul-ministru‖. Contrasemnarea angajează
răspunderea Guvernului pentru conţinutul şi efectele acestora.
Decretele emise de Preşedinte pot avea caracter nominativ sau pot fi individuale. De exemplu, decretul
prezidenţial prin care se declară mobilizarea parţială sau generală (în baza art. 87 alin. (2) din Constituţie)
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este un decret cu caracter nominativ. Decretele prin care se conferă decoraţii, titluri de onoare, se acordă
grade militare supreme (de General), în baza prevederilor art. 88 din Constituţie, sunt decrete cu un
caracter individual.357
- Decretele preşedinţiale se caracterizează prin următoarele trăsături distincte:
- reprezintă manifestări unilaterale de voinţă, în scopul producerii de efecte juridice;
- sunt emise ca urmare a exercitării atribuţiilor reglementate în Constituţie şi în legi;
- unele din ele urmează a fi contrasemnate de către Primul-ministru;
- decretele sunt obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului;
- decretele urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, îndeplinirea acestei clauze
determinând existenţa actului.358
- Ţinându-se cont de caracterul variat al actelor emise de Preşedinte, o clasificare a acestora ne pare
oportună. Astfel, deosebim următoarele categorii de acte preşedinţiale:
- acte juridice;
- fapte material-juridice;
- operaţii administrative;
- acte exclusiv politice.359
În afară de decrete – care sunt prin esenţa lor acte normative producătoare de efecte juridice, Preşedintele
Republicii Moldova, în activitatea sa complexă, poate să întrunească şi acte cu un caracter politic: mesaje,
declaraţii, apeluri, demersuri, scrisori. Aceste acte cu un caracter exclusiv politic, deşi nu produc careva
efecte juridice, au totuşi o importanţă deosebită pentru îndeplinirea atribuţiilor care vizează independenta,
unitatea şi integritatea statului, precum şi pentru atribuţiile de reprezentare a statului pe plan intern şi
extern.
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Capitolul 26. Guvernul Republicii Moldova
1. Guvernul Republicii Moldova – organ central al puterii executive
Intr-un stat de drept este important ca administraţia, care reprezintă puterea executivă, să fie în acelaşi timp
accesibilă, sensibilă privind drepturile omului şi să poată fi supusă unui control.
Guvernul Republicii Moldova este autoritatea publica executiva suprema responsabilă în faţa
Parlamentului. Guvernul este împuternicit să rezolve toate problemele administrării publice, ce ţin de
competenţa lui, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la Guvern.
Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generala a
administraţiei publice. În exercitarea atribuţiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate,
acceptat de Parlament

2. Învestitura Guvernului.
După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un candidat
pentru funcţia de Prim-ministru. Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile
de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a
Guvernului. Programul de activitate şi lista se dezbat în şedinţa Parlamentului. Acesta acorda încredere
Guvernului cu votul majoritatii deputaţilor aleşi.
În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova numeşte Guvernul.
Guvernului îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în faţa
Preşedintelui Republicii Moldova.

3. Mandatul Guvernului.
Guvernul îşi exercita mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.
Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim-ministrului
îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către
membrii noului Guvern.

4. Structura Guvernului
Guvernul se formează în
următoarea
componenţa: Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul,
viceprim-miniştrii, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege. Din componenta Guvernului face parte, de
asemenea, ministrul reintegrării Republicii Moldova. Membri ai Guvernului pot fi numai cetăţenii
Republicii Moldova.

5. Actele Guvernului
Guvernul adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii. Hotărârile se adopta pentru organizarea executării
legilor. Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se contrasemnează
de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publica în Monitorul Oficial al Republicii.
Moldova. Nepublicarea atrage inexistenta hotărârii sau ordonanţei. Dispoziţiile se emit de Prim-ministru
pentru organizarea activităţii interne a Guvernul .

6. Distincţia dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală
Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea mai multor criterii. Ele au
în vedere competenţa teritorială şi materială a organelor ce compun administraţia publică şi natura
interesului pe care îl promovează.
Astfel, administraţia publică centrala îşi exercită competenţa teritorială la nivelul întregului teritoriu
naţional, iar cea locală doar la nivelul unităţilor administrativ teritoriale în care au fost alese autorităţile
respective. Pe de altă parte, organele ce compun administraţia publică centrală dispun fie de competenţă
materială generală – Guvernul, pe când autorităţiile locale au o competenţă materială ce se circumscrie în
jurul realizării interesului local. Administraţia centrală promovează interesul general – naţional, cea locală
promovează înteresul localităţii respective.
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Capitolul 27. Activitatea jurisdicţională
1. Autoritatea jurisdicţională: noţiune, caracteristică generală

Autoritatea judecătorească, conform teoriei separării puterilor în stat, reprezintă prin sine sistemul
organelor judiciare ale statului, ce înfăptuiesc justiţia.
Autoritatea judecătorească îşi are organele sale proprii şi specifice, care, spre deosebire de instituţiile de
drept, nu reglează relaţii sociale, ci determină formele organizării, structurii şi activităţii autorităţii
judecătoreşti, formele realizării justiţiei ş.a.
În corespundere cu legislaţia în vigoare, în Republica Moldova autoritatea judecătorească este reprezentată
prin sistemul instanţelor judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii şi procuratură. Acest nou sistem
este stipulat în Capitolul IX din Constituţie ―Autoritatea Judecătorească‖, precum şi prin legile organice
respective.
Conform legislaţiei, autoritatea judecătorească este independentă, separată de puterea legislativă şi puterea
executivă şi are atribuţii proprii. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii360.
Referindu-ne la funcţiile autorităţii judecătoreşti, menţionăm că funcţia de bază este, evident, înfăptuirea
justiţiei. Dar, pe lângă aceasta, autoritatea judecătorească realizează o multitudine de alte funcţii, fapt ce se
explică prin particularităţile sistemului judecătoresc, a cărei structură constă din organe, diferite după
statutul lor, ce îndeplinesc diferite roluri social-juridice, soluţionând diverse cauze. Subiectele autorităţii
judecătoreşti (Curtea Supremă de Justiţie, judecătoriile ş.a.) realizează următoarele funcţii: examinează şi
soluţionează în limitele competenţei sale litigii civile, penale, administrative ş.a., menţinerea ordinii de
drept, protecţia diferitelor forme de proprietate, asigurarea protecţiei judiciare a drepturilor politice, sociale,
economice, civile ş.a., educaţia culturii juridice, respectul faţă de normele moralei sociale şi faţă de
valorilor umane361.
Autoritatea judecătorească înfăptuieşte justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
Instanţele judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, administrative şi penale, precum şi orice
alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă. Înfăptuind justiţia, instanţele judecătoreşti
apără orânduirea statală şi constituţională a Republicii Moldova de orice atentat.
O trăsătură distinctă a autorităţii judecătoreşti o reprezintă participarea reprezentanţilor poporului la
înfăptuirea justiţiei. Astfel, în Constituţia Republicii Moldova e stipulat caracterul public al dezbaterilor
judiciare: ―În toate instanţele judecătoreşti şedinţele de judecată sunt publice. Judecarea proceselor în
şedinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de
procedură‖362.
O caracteristică obligatorie a autorităţii judecătoreşti o reprezintă caracterul autoritar al împuternicirilor
instanţelor de judecată. Aceasta se manifestă prin faptul că ordinele şi dispoziţiile emise de instanţe la
îndeplinirea împuternicirilor lor sunt obligatorii fără excepţie pentru toate organele de stat, organizaţii,
persoane juridice şi fizice. Executarea ordinelor judecătoreşti şi realizarea hotărârilor lor este garantată prin
puterea de stat.
Independenţa autorităţii judecătoreşti presupune că instanţele de judecată activează de sine stătător (fără
vreun amestec din exterior şi fără a fi supuse), cu puterile sale, dispunând spre înfăptuirea funcţiilor sale de
toate împuternicirile necesare, atribuite prin lege. Hotărârea instanţei de judecată nu necesită vreo
confirmare. Sentinţa sau hotărârea judecătorească concretă, ce capătă putere de lege, este obligatorie de
executat. Caracterul obligatoriu al sentinţelor şi ale altor hotărâri judecătoreşti definitive este specificat în
art. 120 al Constituţiei Republicii Moldova: ―Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărâri
definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al
executării sentinţelor şi a altor hotărâri judecătoreşti definitive‖363.

2. Statutul judecătorului
Conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la statutul judecătorului şi altor acte normative,
judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili. Ei se numesc în funcţie de
Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Preşedintele
şi judecătorii CSJ sunt numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea CSM.
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Judecătorul este persoana investită constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le execută pe
bază profesională. Pentru înfăptuirea justiţiei, judecătorii au împuterniciri plenipotenţiare, stabilite de
legislaţie. Cerinţele şi dispoziţiile judecătorilor legate de înfăptuirea activităţii judecătoreşti sunt obligatorii
pentru toate persoanele fizice şi juridice. Neîndeplinirea lor atrage răspunderea prevăzută de lege.
Judecătorul este factorul principal în înfăptuirea justiţiei şi al garantării drepturilor omului. Anume pe această
afirmaţie se vor baza expunerile ce urmează.
Fiind personajul-cheie într-un stat de drept, judecătorul este chemat să decidă dacă autoritatea a acţionat pe
baza unui statut juridic şi în limitele recunoscute de lege, precum şi dacă persoanele fizice şi morale şi-au
întemeiat activitatea lor pe drepturi subiective sau pe interesele legitime protejate.
Activitatea judecătorilor poate fi controlată de instanţa ierarhic superioară, care îşi exercită funcţiile atunci
când se examinează cauza.
La îndeplinirea funcţiilor şi obligaţiilor judecătorului, un rol important îi revine personalităţii acestuia,
pregătirii lui profesionale.
În sistemul separaţiei puterii – propriu unui stat de drept – judecătorul, pentru a-şi îndeplini sarcinile de
mare răspundere care-i revin, trebuie să fie independent şi să se supună numai legii.
În acest context, asupra independenţei judecătorului se pune un accent deosebit, deoarece în statul de drept
justiţia este independentă.
Independenţa judecătorilor presupune un nivel profesional, de responsabilitate şi moral înalt al
judecătorului. Ea nu este şi nu trebuie să fie un privilegiu personal, ci o garanţie pentru cetăţeni. În acest
sens independenţa şi imparţialitatea judecătorului necesită a fi asigurată de către stat atât de jure, cât şi de
facto .
Un judecător nu este independent, dacă promovarea sa, drepturile, necesităţile materiale şi social-culturale
ale lui, precum şi compensaţiile financiare sunt supuse voinţei discreţionale al altor puteri ale statului.
Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii
didactice şi ştiinţifice. De asemenea, judecătorul – persoana asimilată acesteia nu poate fi deputat în
Parlament sau consilier în autoritatea administraţiei publice locale, să facă parte din partide şi din alte
organizaţii social-politice sau să desfăşoare activităţi cu caracter politic, precum şi activitate de întreprinzător.
Aceste prevederi asigură suplimentar independenţa judecătorilor şi previn conflictul dintre interesele privare
şi cele publice364.

3. Principiile înfăptuirii justiţiei

Principiile fundamentale ale justiţiei au importanţă din următoarele considerente:
în lipsa textului de lege expres sau apropiat după care se conduce instanţa în rezolvarea cauzelor
judiciare, aceasta recurge la analogia dreptului, la aplicarea principiilor fundamentale;
principiile fundamentale definesc însăşi justiţia, caracterizându-i cele mai importante însuşiri;
sunt prevăzute în Constituţia Republicii Moldova, în Legea privind organizarea judecătorească şi
în alte legi speciale, formând un sistem de principii interdependente şi condiţionate reciproc.
În domeniul justiţiei principiile se grupează în: organizaţionale şi funcţionale.
Principiile organizaţionale prevăd modul de înfiinţare a instanţelor de judecată, iar cele funcţionale –
procedura de înfăptuire a justiţiei. Avem următoarele principii: principiul legliytor, înfăptuirea justiţiei
numai de către accesul liber la justiţie prezumţia nevenovăţiei; caracterul public al dezbaterilor judiciare;
principiul contradictorialităţii; motivarea tuturor acţiunilor întreprinse de instanţele judecătoreşti; dreptul la
apărare; independenţa judecătorilor.
În societăţile moderne justiţia este o funcţie fundamentală a statului, iar administrarea ei reprezintă unul din
atributele esenţiale ale puterii suverane.
În dreptul vechi justiţia era mult timp considerată o afacere particulară. Justiţia modernă este rezultatul unei
îndelungate evoluţii istorice.
Rezolvarea neînţelegerilor dintre particulari nu poate fi privită într-o societate civilizată ca o afacere a
persoanelor în cauză. Înfăptuirea justiţiei excede interesele private, ea constituind şi o îndatorire a
organelor judiciare. De aceea, legislaţiile moderne atribuie funcţia jurisdicţională unor organe statale
specializate.
Potrivit art. 115 alin. (1) din Constituţie, ―justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin
curţile de apel şi prin judecătorii‖. Textul constituţional se regăseşte în Legea privind organizarea
judecătorească. Astfel, articolele 1 şi 5 din actul normativ menţionat anunţă regula plenitudinii de
competenţă a instanţelor judecătoreşti şi interzic categoric înfiinţarea de instanţe extraordinare.
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Privitor la judecarea cauzelor penale, principiul examinat este detaliat în art. 7 din CPP al Republicii
Moldova, care prevede că ―nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni, precum şi
supus unei pedepse penale, decât în faza sentinţei definitive pronunţate în condiţiile legii de instanţa de
judecată‖.
Textele menţionate au semnificaţia recunoaşterii deplinei competenţe a instanţelor judecătoreşti în
soluţionarea cauzelor civile, administrative, penale, precum şi în celelalte litigii pentru care legea nu
stabileşte o altă competenţă. În consecinţă, pentru ca un organ de stat să aibă căderea de a rezolva un litigiu
concret, este necesar un text expres care să-i atribuie o atare competenţă365.
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Capitolul 28. Organizarea şi structura Curţii Constituţionale
1. Curtea Constituţională - autoritate de jurisdicţie constituţională şi de
control al respectării legilor.
Fundamentul legislativ al organizării Curţii
Constituţionale.
Prin controlul constituţionalităţii legilor se urmăreşte scopul - examinarea conţinutul legilor în raport cu
prevederilor Constituţiei. În baza titlului V al Constituţiei RM, a fost creată Curtea Constituţională ca
unica autoritate publică de jurisdicţie constituţională şi de control al respectării legilor în sistemul
constituţional al Republicii Moldova. Curtea Constituţională a Republicii Moldova se înscrie în „modelul
european" de jurisdicţie constituţională. Făcând o sinteză a doctrinei europene cu privire la locul Curţii
Constituţionale în raport cu celelalte autorităţi putem spune că, în modelul concentrat de control al
constituţionalităţii legilor de tip european, Curtea Constituţională se situează în afara celor trei puteri
constituite tradiţional (executivă, legislativă, judiciară). Această variantă este oferită de doctrina italian,
spaniolă, belgiană şi franceză, în aceeaşi poziţie se situează şi Curtea Constituţională a Republicii
Moldova, care nu face parte nici dintr-o putere.
Conform Constituţiei Republicii Moldova este o autoritate de jurisdicţie constituţională independentă de
oricare altă autoritate publică. Ea se sprijină pe ideea conform căreia, pentru a putea controla activitatea
unui organ cum este Parlamentul sau Guvernul, este absolut necesar ca cel ce controlează să se afle la un
nivel superior organului controlat.366
Printre caracterele particulare ale Curţii putem menţiona:
Curtea Constituţională nu este o putere în stat şi nici nu deţine vreuna din funcţiile puterilor legislative,
executive şi judecătoreşti;
Ca autoritate publică reglementată de constituţie într-un titlu distinct Curtea exercită rolul de garant al
supremaţiei constituţiei;
Ea este o autoritate publică ce sprijină buna funcţionare a puterilor publice în cadrul raporturilor
constituţionale de separaţie, echilibru, colaborare şi control reciproc;
Curtea Constituţională este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai constituţiei
şi legii sale organice.
Caracterul politic al Curţii Constituţionale rezultă, în primul rând, din faptul de desemnare al judecătorilor
deoarece în desemnarea lor sunt implicate autorităţile politice, parlamentul. Însă judecătorii nu sunt
desemnaţi pe baza criteriilor politice. Totodată Curtea Constituţională dispune de unele atribuţii care se
disting în mod deosebit prin conţinutul lor politic, de exemplu: confir-marea rezultatelor referendumurilor
republicane, alegerea parlamentului, etc.
Caracterul jurisdicţional determină şi principiile de organizare şi funcţionare a Curţii şi anume
independenţa şi inamovabilitatea judecătorilor, iar procedurile prin care se realizează atribuţiile Curţii au,
în mare parte, trăsături procedurale judecătoreşti.
În concluzie putem menţiona că Curtea Constituţională a Republicii Moldova este unica autoritate publică
politico-jurisdicţională, adică include trei trăsături esenţiale necesare în garantarea supremaţiei Constituţiei,
în asigurarea realizării principiului separării puterii de stat şi a responsabilităţii statului faţă de cetăţean şi a
cetăţeanului faţă de stat.

2. Structura Curţii Constituţionale
În literatura de specialitate se cunoaşte faptul că organizarea Curţii Constituţionale se efectuează după trei
modele de desemnare:
1. desemnarea directă" de autoritatea executivă;
2. desemnarea electivă, de autoritatea legislativă;
3. desemnarea mixtă ce se divide în două grupe: desemnarea de câtre autoritatea legislativă, executivă
şi judecătorească; desemnarea de câtre autoritatea legislativă şi executivă,
În Austria, Slovacia, Belgia, Danemarca, Spania desemnarea directa este exercitată de câtre şeful statului
direct prin numire.
Desemnarea electivă este caracteristică pentru Ungaria, Germania, Estonia, Lituania, Polonia, Slovacia,
Croaţia.

366

Valeriu Zubco op, cit., p, 26

136

Deosebirea cea mai evidentă în desemnarea electivă este varietatea autorităţilor care au dreptul de a
propune candidaţi pentru alegeri în funcţia de judecători ai Curţii Constituţionale. Propunerile pot veni
începând cu Preşedintele ţârii (Azerbaidjan) şi terminând cu propunerile partidelor politice ce formează
Parlamentul (Liechtenstein), în Lituania propunerile sunt făcute de trei Preşedinţi: al Republicii, al
Parlamentului şi al Curţii Supreme de Justiţie.
Deasemenea mixtă de autoritatea legislativă, executivă şi judecătorească o găsim în Bulgaria, Georgia,
Spania, Italia, Peru, Ucraina. Desemnarea mixtă de autoritatea legislativa şi executivă este practicată în
Rusia, Andora, Albania, România, Franţa.
În Republica Moldova la fel se aplică desemnarea mixtă a judecătorilor Curţii Constituţionale. Deoarece
doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.
Un alt aspect ce trebuie discutat este componenţa numerică a Curţii Constituţionale. În Statele Comunităţii
Independente componenţa variază de la 5 până la 19 judecători. În ţările din Europa Centrală şi de Vest
numărul judecătorilor în Curtea Constituţională este diferit: în Franţa-9, Grecia-12, Belgia-12, Spania-12,
Portugalia-13, Italia-15, Slovenia-9, Ungaria-15.
Conform art. 6 alin. l) Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea Constituţională a Republicii
Moldova se compune din 6 judecători. Majoritatea statelor au Curţi Constituţionale compuse dintr-un
număr impar de judecători din motiv de a facilita adoptarea hotărârilor în cazul împărţirii voturilor.
Situaţia când există paritate de voturi şi se dă prioritate opiniei pentru care-a votat Preşedintele nu este
democratică.367
Reieşind din durata mandatului, putem clasifica desemnarea judecătorilor în trei grupe:
1. Desemnarea pentru un mandat - în aceste state judecătorul îşi exercită
funcţia până la vârsta, limita stabilită pentru exercitarea funcţiei, adică până la vârsta de pensionare
(Armenia, Austria, Belgia). În Armenia membrii Curţii Constituţionale îşi exercită funcţiile din momentul
desemnării până la vârsta de 70 de ani, în Estonia judecătorii pot rămâne în funcţie până la 5 ani după
atingerea vârstei de pensionare.
2. Desemnarea pentru un mandat care nu poate fi prelungit sau înnoit. Mandatul de 9 ani care nu poate fi
prelungit este stabilit în Bulgaria, Italia, Lituania; mandatul de 10 ani-în Georgia; de 12 ani-în Germania în Spania membrii Curţii Constituţionale sunt numiţi pe 9 ani, la fiecare trei ani 1/3 fiind reînnoită, la fel
stipulează Constituţia Lituaniei.
c)
Desemnarea pentru un mandat care poate fi prelungit sau înnoit, de exemplu: Belorusia, Estonia.
În Azerbaidjan judecătorii sunt numiţi pe un mandat de 15 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului pe
un termen de 10 ani.
În republica Moldova judecătorrii Curţii Constituţionale sunt numiţi pe un mandat de 6 ani. Judecătorul
Curţii Constituţionale poate deţine această funcţie pe durata a două mandate dacă este numit şi la data
numirii nu depăşeşte limita de vârstă de 65 de ani. Judecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret,
cu majoritatea voturilor, pe un mandat de trei ani, Preşedintele Curţii Constituţionale.
Preşedintele Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii conform art.40 din Legea cu privire la Curtea
Constituţională :
- reprezintă Curtea Constituţională în faţa autorităţilor publice;
- convoacă Curtea Constituţională şi prezidează şedinţele acesteia;
- repartizează cauzele judecătorilor Curţii Constituţionale;
- coordonează activitatea Curţii Constituţionale etc.
Preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale sunt asistaţi în activitatea lor de 6 judecători- asistenţi
(art. 35 a legii).
Judecătorii- asistenţi sunt angajaţi prin concurs. Candidaţii la funcţia de judecător- asistent trebuie să
respecte următoarele condiţii: prigătire juridică superioară; 10 ani în activitatea juridică sau în învăţământul
juridic superior.
Asistenţa informaţională, organizatorică, ştiinţifică şi de altă natură, organizarea audienţei cetăţenilor,
examinarea în prealabil a unor sesizări, acordarea ajutorului în pregătirea dosarelor sînt asigurate de
Secretariatul Curţii Constituţionale. Regulamentul Secretariatului, organizarea, statul lui de funcţii se
aprobă de Curtea Constituţională.
Secretariatul este condus de un şef, care este responsabil de toate lucrările administrative.
Angajarea şi eliberarea din funcţie a lucrătorilor Secretariatului, ordonarea mijloacelor bugetare ale Curţii
revine Preşedintelui Curţii Constituţionale.
367

Elena Aramă, op. cit; p. 26

137

Pe lângă Curtea Constituţională funcţionează un Consiliu Ştiinţific -Consultativ în conformitate cu art. 36
al Legii „Cu privire la Curtea Constituţională" - format din savanţi şi specialişti practicieni în domeniul
dreptului. Regulamentul Consiliului Ştiinţific-Consultativ a fost aprobat prin Hotărârea Curţii
Constituţionale nr. 33 din 29.10.1998.
Curtea Constituţională are buget propriu, care face parte integrantă din Bugetul de stat. Bugetul Curţii se
aprobă de Parlament concomitent cu Bugetul de stat.

3. Condiţii de numire şi procedura de numire a judecătorilor Curţii
Constituţionale
Este necesar de analizat criteriile de numire a judecătorilor Curţii Constituţionale, De regulă, sunt înaintate
următoarele cerinţe socio-profesionale : cetăţenia, vârsta, capacitatea juridică, competenţa profesională,
studii, calităţi morale, cunoaşterea limbii de stat, domiciliul permanent pe teritoriul statului respectiv,
acordul prealabil. Cerinţa de cetăţenie este reflectată în legislaţia Rusiei, Spaniei, Ucrainei.
Preferinţa generală pentru jurişti se observă în mai multe state (Albania, Austria, Germania). Totuşi sunt
state care acceptă şi nejurişti ca membri ai Curţii (Armenia, Franţa, Kazahstan), dar în realitate aceste Curţi
sunt alcâtuite din jurişti
În general vârsta maximă a judecătorilor Curţii Constitutionale variază de la 65 de ani (Malta, Turcia,
Ucraina) la 68 (Germania), 70 (Armenia, Austria, Belgia) şi chiar până la lipsa unei careva limite (Albania,
Bulgaria, Lituania). În unele legislaţii ale statelor se stabileşte şi limită minimă, de exemplu în Azerbaidjan
- 30 ani, Georgia-35 de ani, Rusia şi Ucraina- 40 de ani, Ungaria 45 de ani.
Condiţiile pentru a deţine funcţia de judecător al Curţii Constituţionale din RM sunt prevăzute în art.11 al
legii şi anume: pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională, vechimea cel puţin 15 ani în
activitatea juridică, învăţământ juridic superior sau în activitatea ştiinţifică, să nu depăşească limita de
vârstă de 65 de ani şi acordul prealabil în scris. Acest acord trebuie să conţină şi un angajament al
candidatului de a demisiona din funcţia pe care o ocupă sau după caz, de a-şi suspenda activitatea în partid
sau în orice altă organizaţie politică.

4. Statutul judecătorilor Curţii Constituţionale
Conform Constituţiei, judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului şi se
supun numai constituţiei. Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la Curtea Constituţională
consacră independenţa Curţii faţă de oricare altă autoritate publică, ea supunându-se numai constituţiei şi
prevederilor legii sale organice.
Potrivit Constituţiei, judecătorii Curţii Constituţionale sînt inamovibili pe durata mandatului, independenţi
şi se supun numai Constituţiei.
Inamovibilitatea - garanţie a independenţei judecătorului - este instituţia pe temeiul căreia judecătorul nu
poate fi eliberat din funcţie, suspendat, pensionat prematur, transferat prin voinţa arbitrară a autorităţilor
publice ori în afara cazurilor şi fără observarea formelor şi condiţiilor prevăzute de lege. Din perspectiva
statutului specific al judecătorului constituţional, numai unele dintre aceste determinări ale inamovibilităţii
îşi găsesc aplicare. Astfel:
Mandatul judecătorului nu poate înceta decât individual, voluntar - expres sau tacit - ori de drept, în
condiţiile prevăzute de art. 18 din Legea cu privire la Curtea Constituţională :
(1) Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează şi se declară vacanţa funcţiei în caz de :
a) expirare a mandatului;
b) demisie;
c) ridicare a mandatului;
d) deces.
(2) Încetarea mandatului şi vacanţa funcţiei în cazurile prevăzute la alin. (l) lit. a), b), d) se declară prin
dispoziţie a Preşedintelui Curţii Constituţionale, iar în cazul prevăzut la lit. c) de către Curtea
Constituţională; b) Suspendarea din funcţie a judecătorului nu poate să aibă loc decât în situaţia trimiterii
lui în judecată penală şi până la soluţionarea definitivă a organului judiciar (art. 16 alin. (4) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională)368.
Problema pensionării premature nu se poate pune, întrucât, judecătorul constituţional este numit pe durata
unui mandat, care nu încetează decât în situaţiile prevăzute de art. 18 din Legea cu privire la Curtea
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Constituţională. Este exclusă, de asemenea, ipoteza avansării, Curtea fiind ea însăşi unica autoritate de
jurisdicţie constituţională şi în afara oricărui sistem ierarhic.
În fine, fiind în prezenţa unui mandat constituţional, nu a unui contract individual de muncă problema
transferării nu se pune.
―Inamovibilitatea – spuneau doi iluştri doctrinari francezi (H.Solus şi R.Perrot) – este un bun apreciat mai
ales atunci când l-ai pierdut‖. Forţa principiului inamovibilităţii, importanţa şi eficacitatea acestuia decurg,
mai întâi, din valoarea lui constituţională.
Judecătorii Curţii Constituţionale sunt inamovibili pe durata mandatului pentru care au fost numiţi. Pentru
―părţile‖ aflate într-un ―litigiu constituţional‖, independenţa judecătorului constituţional se traduce prin
imparţialitate. Garanţiile imparţialităţii sunt de ordin structural şi de ordin funcţional, îndeplinind funcţii
complementare, mutuale.
Un mijloc de protecţie a mandatului judecătorului constituţional, de garantare a independenţei şi a
imparţialităţii lui îl constituie şi imunitatea judecătorului, sub aspectul inviolabilităţii.
Inviolabilitatea este o aşa-zisă ―imunitate de procedură‖, consacrată în considerarea eventualelor imputări
făcute judecătorului constituţional pentru alte fapte decât cele săvârşite în îndeplinirea mandatului său şi în
legătură directă cu conţinutul acestuia. Inviolabilitatea are drept scop să prevină urmărirea judiciară
nefondată, arbitrară a judecătorului, împiedicându-l astfel să-şi îndeplinească mandatul încredinţat sau
constrângându-l astfel să-l exercite într-un anumit mod, contrar convingerilor şi voinţei sale.
Imunitatea nu este un privilegiu – inadmisibil de altfel, ci o procedură specială de protecţie a mandatului –
constituţional – conferit judecătorului faţă de acte sau fapte abuzive ori insuficient fondate.
Inviolabilitatea priveşte actele sau faptele judecătorului străine de mandat.
Potrivit art. 16 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 10 din Codul Jurisdicţiei
Constituţionale:
- Judecătorul Curţii Constituţionale nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de
infracţiune flagrantă, trimis în judecată contravenţională sau penală fără încuviinţarea prealabilă a Curţii
Constituţionale;
- Judecătorul Curţii Constituţionale a cărui identitate nu a fost cunoscută în momentul reţinerii este
eliberat imediat după stabilirea identităţii;
- Factorul de decizie care a întreprins reţinerea judecătorului Curţii Constituţionale, surprins în flagrant
delict, trebuie să comunice imediat Curţii Constituţionale, în decursul a 24 de ore;
- Competenţa de judecată pentru infracţiunile şi delictele administrative săvârşite de judecătorul Curţii
Constituţionale aparţine Curţii Supreme de Justiţie;
- Intentarea de acţiune penală şi cererea încuviinţării trimiterii în judecată ţin de competenţa
Procurorului General;
- De la data încuviinţării trimiterii în judecată, judecătorul Curţii Constituţionale este suspendat de drept
din funcţie; în caz de condamnare definitivă, mandatul judecătorului este ridicat, în condiţiile legii;
- Stabilirea de sancţiuni judecătorilor Curţii Constituţionale pentru abateri disciplinare şi a modului lor
de aplicare, precum şi ridicarea mandatului se efectuează în condiţiile prevăzute de Cod.
Funcţia de judecător este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată retribuită, cu excepţia
activităţii didactice şi ştiinţifice. Prevederile legale fixează, de asemenea, că judecătorul Curţii
Constituţionale se obligă să-şi suspende activitatea în partid sau în altă organizaţie publică, dacă este
membru ale acestora.

5. Competenţa Curţii Constituţionale
Analizând constituţiile şi legislaţia mai multor state s-au conturat 5 modalităţi de instituire a competenţei
Curţii Constituţionale:
competenţa e determinată numai de Constituţie (Albania, Austria, Azerbaidjan, Bulgaria, Italia);
competenţa e determinată de Constituţie şi de legi privind organele jurisdicţiei constituţionale
(Croaţia, Germania, Letonia, Polonia, România);
competenţa e determinată de Constituţie şi anumite categorii de legi (legea constituţională federală
Rusia, legea organică - Georgia);
competenţa e determinată de Constituţie şi anumite categorii de legi indiferent dacă sunt legi ce
reglementează organizarea şi funcţionarea Curţii sau nu (Franţa, Belorusia);
competenţa e determinată numai de lege (Lituania).
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Prin art. 135 din Constituţie, Curţii Constituţionale i se conferă anumite atribuţii, diferite prin obiectul,
natura şi condiţiile de exercitare. Aceste atribuţii pot fi împărţite în trei categorii: consultative, de control al
constituţionalităţii actelor emise de autorităţile publice şi de interpretare a Constituţiei369.
a) Exercită la sesizare controlul constituţionalităţii legilor, al hotărârilor Parlamentului, decretelor
Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Acest control este posterior; orice act normativ, precum şi orice tratat internaţional la care Republica
Moldova este parte se consideră constituţional până când neconstituţionalitatea lui va fi dovedită în
procesul exercitării jurisdicţiei constituţionale. Controlului constituţionalităţii sunt supuse numai actele
normative adoptate după intrarea în vigoare a noii Constituţii – 27 august 1994.
Curtea Constituţională soluţionează numai probleme ce ţin de competenţa sa. Dacă în procesul examinării
apar chestiuni ce ţin de competenţa altor organe, Curtea remite acestora materialele. Curtea Constituţională
îşi stabileşte ea însăşi limitele de competenţă. Efectuând controlul actului normativ contestat, Curtea poate
pronunţa hotărâri şi asupra altor acte normative, a căror constituţionalitate depinde în întregime sau parţial
de constituţionalitatea actului contestat;
Interpretează Constituţia. Majoritatea interpretărilor se referă la competenţele autorităţilor publice
şi la respectarea principiului separaţiei şi colaborării puterii în stat;
Se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei. Potrivit Constituţiei, subiecţii ce au
dreptul de a iniţia revizuirea Constituţiei pot prezenta proiectele legilor constituţionale numai cu avizul
Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători. Deşi avizul Curţii referitor la proiect nu
este obligatoriu pentru Parlament, în practică Parlamentul se conduce de aceste avize;
Confirmă rezultatele referendumurilor republicane, în perioada existenţei Curţii Constituţionale în
Republica Moldova asemenea referendumuri s-au desfăşurat la 23 mai 1999370;
Confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova.
Constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea din funcţie a
Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova;
Rezolvă cazurile de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
Hotărăşte asupra chestiunilor ce au ca obiect constituţionalitatea unui partid. Analiza dispoziţiilor
art. 135 din Constituţie ne permite să conchidem că atribuţiile Curţii Constituţionale prevăzute la alin. (1)
pct. a), b), d), e) şi g) sunt exercitate la sesizare în cadrul sistemului de control a posteriori, iar atribuţiile
prevăzute la pct. c), f) şi h) – în cadrul sistemului de control a priori.
Constituţia stabileşte expres atribuţiile Curţii Constituţionale, care nu pot fi completate sau limitate în baza
unei legi. Atribuţiile Curţii Constituţionale pot fi modificate doar prin modificarea corespunzătoare a
Constituţiei.

6. Actele Curţii Constituţionale
Curtea Constituţională pronunţă hotărâri şi decizii şi emite avize. In cazul soluţionării în fond a sesizării
se pronunţă hotărâre sau se emite aviz. În cazul nesoluţionării în fond a sesizării se pronunţă
decizie, care se întocmeşte ca act aparte ori se consemnează în procesul-verbal.
Hotărârile. Prin hotărâre, Curtea Constituţională:
se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului,
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
interpretează Constituţia;
confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova;
rezolvă excepţiile de neconstuţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
se pronunţă asupra altor cazuri de competenţa sa.
Avizele. Prin avize Curtea Constituţională se pronunţă asupra:
iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului;
circumstanţelor
care justifică
suspendarea
din
funcţie
a
Preşedintelui
Republicii Moldova;
369
370
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circumstanţelor care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova;
constituţionalităţii unui partid;
altor cazuri de competenţa sa.
Deciziile. Deciziile sînt pronunţate de Curtea Constituţională, de Preşedintele şi de judecătorii Curţii în
cazurile prevăzute de procedura jurisdicţiei constituţionale, cu excepţia celor care necesită hotărâri sau
avize.
Dispoziţiile. Preşedintele Curţii Constituţionale, în exerciţiul funcţiunii, dă dispoziţii.
Curtea Constituţională pronunţă hotărâri şi emite avize prin vot deschis. La decizia Curţii ele pot fi
adoptate prin vot secret. Votarea deschisă se efectuează prin audierea nominală a judecătorilor Curţii
Constituţionale. Preşedintele şedinţei votează ultimul.
Preşedintele şedinţei supune votului propunerile judecătorilor Curţii Constituţionale în ordinea prezentării
lor. În final se votează actul în ansamblu. Judecătorul Curţii Constituţionale nu este în drept să se abţină de
la deliberări ori de la vot. Hotărârea şi avizul se adoptă cu votul majorităţii judecătorilor Curţii
Constituţionale, în caz de paritate a voturilor, cel al preşedintelui şedinţei este hotărâtor.
Hotărârea şi avizul sînt formulate în scris de judecătorul raportor sau de un alt judecător, la propunerea
preşedintelui şedinţei.
Judecătorul Curţii Constituţionale care nu este de acord cu hotărârea pronunţată sau cu avizul emis poate
să-şi expună în scris opinia sa separată. Opinia separată a judecătorului poate fi anexată, la cererea acestuia,
la actul adoptat.
Elementele hotărârii şi ale avizului. Hotărârea şi avizul trebuie să conţină:
- denumirea sa, data şi locul adoptării;
- componenţa Curţii Constituţionale, numele grefierului;
- informaţii despre părţi şi reprezentanţii lor;
- prevederea Constituţiei conform căreia este examinată sesizarea;
- cerinţele subiectului sesizării;
- denumirea actului normativ a cărui constituţionalitate se examinează;
- împrejurările elucidate de Curte;
argumentele în favoarea hotărârii pronunţate sau avizului emis, iar, după caz, argumentele care
resping opiniile părţilor;
- dispozitivul;
- modul şi termenul lor de executare;
- menţiunea că sînt definitive şi obligatorii;
- data intrării în vigoare.
Hotărârea şi avizul se întocmesc ca acte aparte. Curtea Constituţională poate amâna întocmirea hotărârii şi
avizului, dar nu mai mult de 5 zile. Dispozitivul actului adoptat însă se întocmeşte în scris, se pronunţă în
aceeaşi şedinţă şi se trece la dosar. După definitivarea hotărârii şi avizului Curtea Constituţională le aduce
la cunoştinţa participanţilor la proces. Hotărârea şi avizul se semnează de Preşedintele Curţii
Constituţionale şi se trec în registrul Curţii.
Hotărârea şi avizul se pronunţă, de regulă, în aceeaşi şedinţă, după deliberarea judecătorilor Curţii
Constituţionale. La pronunţare, preşedintele şedinţei nu divulgă rezultatele votării, cu excepţia cazurilor
când vreun judecător are opinie separată, în astfel de cazuri după pronunţarea hotărârii şi avizului, se dă
citire şi opiniei separate. Hotărârile şi avizele se pronunţă în numele Republicii Moldova. Hotărârea şi
avizul Curţii Constituţionale sînt definitive şi nu pot fi atacate.
Revizuirea hotărârii şi avizului se efectuează numai la iniţiativa Curţii Constituţionale, prin decizie,
adoptată cu votul majorităţii judecătorilor ei, în cazul în care:
a) au apărut noi împrejurări, necunoscute la data pronunţării hotărârii şi emiterii avizului, dacă aceste
împrejurări sînt de natură să schimbe esenţial hotărârea şi avizul;
b) se modifică prevederile Constituţiei, ale legilor şi ale altor acte normative în al căror temei a fost
pronunţată hotărârea şi emis avizul.
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