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Prezentul caiet de drept constituţional a fost elaborat în baza manualului lui Teodor Cîrnaţ, 

Drept constituţional, Chişinău, 2010. 

 

TEMA 1. INTRODUCERE ÎN CURSUL DREPT CONSTITUŢIONAL 

 

1. Noţiunea de drept constituţional ca ramură de drept 

2. Obiectul şi metodele dreptului constituţional 

3. Raporturile şi normele de drept constituţional 

4. Izvoarele de drept constituţional 

5. Locul şi rolul dreptului constituţional în sistemul dreptului 

 

 

1.  Noţiunea dreptului constituţional ca ramură de drept 

Dreptul constituţional este acea ramură de drept care reglementează modul de organizare a 

societăţii în stat, esenţa, forma şi mecanismul statului, atribuţiile şi responsabilitatea guvernanţilor, 

drepturile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 

Normele juridice de drept constituţional reglementează forma de stat, forma de guvernământ, 

regimul politic, organizarea şi funcţionarea Parlamentului, Guvernului, Preşedintelui statului, 

instanţelor judecătoreşti, Curţii Constituţionale, modul de organizare a societăţii în stat, drepturile, 

libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului.  

Noţiunea dreptului constituţional nu trebuie confundată cu cea de Constituţie. Constituţia este o 

parte a dreptului constituţional, cea mai importantă parte, însă drept constituţional există chiar şi 

acolo unde nu există constituţie, domeniul său de aplicare fiind mai largă decît cea a constituţiei. 

 

2. Obiectul şi metodele dreptului constituţional 

Relaţiile sociale fundamentale reglementate de dreptul constituţional formează obiectul acestei 

ramuri de drept. Aşadar, obiectul dreptului constituţional îl constituie relaţiile sociale fundamentale 

ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii de stat: drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului; modul de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor politice şi bazele instituţiilor administrative şi jurisdicţionale. 

Constituţia, ca lege fundamentală, reglementează şi alte relaţii care sunt specifice altor ramuri 

de drept. Vom concluziona că obiectul dreptului constituţional cuprinde două categorii de relaţii: 

•relaţii cu o dublă natură juridică: relaţiile care sunt reglementate şi de alte ramuri de drept şi 

de Constituţie, devenind astfel şi raporturi ale dreptului constituţional; 

•relaţii specifice dreptului constituţional: formează obiectul de reglementare doar pentru 

normele ale dreptului constituţional. Toate aceste relaţii se nasc în procesul de instaurare, menţinere 

şi exercitare a puterii de stat. 

Dreptul constituţional, în reglementarea relaţiilor sociale fundamentale, foloseşte în marea 

majoritate a cazurilor metoda imperativă şi metoda dispozitivă.  

Esenţa metodei imperative se rezumă la aceea că, dreptul constituţional în procesul 

reglementării relaţiilor sociale fundamentale nu permite nici o abatere de la dispoziţiile normelor 

sale. 
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Esenţa metodei dispozitive constă în acordarea drepturilor subiecţilor de drept constituţional de 

a săvârşi acţiuni concrete determinate de coordonarea manifestărilor de voinţă ale acestor subiecţi. 

Această metodă se aplică în cazul reglementării statutului juridic al persoanei şi, uneori, în cazul 

determinării atribuţiilor unor autorităţi publice. 

 

3. Raporturile şi normele de drept constituţional 

3.1 Raporturile de drept constituţional 

Raportul de drept constituţional  reprezintă o categorie a raporturilor sociale reglementate de 

normele de drept constituţional care se nasc, se desfăşoară şi se sting în domeniul relaţiilor sociale 

fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii de stat, drepturile, 

libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului, modul de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor politice şi bazele instituţiilor administrative şi jurisdicţionale. 

La apariţia unui raport de drept constituţional este nevoie de cel puţin două părţi. Privit din 

punctul de vedere al structurii sale, raportul de drept constituţional este alcătuit din: 

1. subiectele raportului de drept constituţional: părţile între care se încheie raportul juridic, 

titulari de drepturi şi obligaţii. Subiecte ale raportului de drept constituţional sunt, pe de o parte, 

oamenii luaţi individual sau grupaţi în colective, iar pe cealaltă parte este întotdeauna o autoritate 

publică; 

2. conţinutul raportului de drept constituţional: drepturile şi obligaţiile părţilor, între care 

există o corelaţie, ele condiţionându-se reciproc, încât fiecărui drept îi corespunde o obligaţie şi 

invers; 

3. obiectul raportutui de drept constitutional: comportamentul social al subiecţilor de drept 

constituţional, acţiunile sau inacţiunile lor în timpul normei de drept constituţional. 

3.2. Normele de drept constituţional  

Normele dreptului constituţional sunt normele care reglementează conduita oamenilor în 

relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii si exercitării puterii de 

stat. 

Aceste norme sunt cuprinse atât în Constituţie, cât şi în alte acte normative care sunt izvoare 

ale dreptului constituţional. 

Normele de drept constituţional se clasifică în norme de aplicaţie mijlocita 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 sunt urmate de reglementări suplimentare prin alte ramuri de drept.  

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.  

 

4. Izvoarele de drept constituţional 

Termenul de izvor al dreptului are două sensuri: material şi formal. 

Izvoarele materiale (denumite şi izvoare reale) sunt 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 presupun forma de adoptare sau sancţionare a nomelor juridice, 

modul de exprimare a normelor (forma acesteia). 
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Izvoarele formale ale dreptului constituţional sunt 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.  

În Republica Moldova se consideră ca izvoare formale ale dreptului constituţional următoarele: 

- Constituţia,legile constituţionale, legile organice, legile ordinare, acte normative ale Şefului 

statului, hotărârile şi deciziile Curţii Constituţionale, regulamentul Parlamentului, ordonanţele şi 

hotărârile Guvernului, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale, contractul normativ, 

contractele (tratatele) internaţionale.  

 

5. Locul şi rolul dreptului constituţional în sistemul dreptului 

Pentru a determina rolul şi 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.  

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 sînt reglementate de Constituţie, care 

se situează în fruntea sistemului de drept. Din normele Constituţiei se desprind principiile după care 

celelalte ramuri de drept reglementează domeniile lor de activitate.  

Ca ramură de drept, dreptul constituţional reprezintă ramura principală a sistemului de drept 

alcătuită din ansamblul unitar de norme juridice cuprinse prioritar în Constituţie prin care se 

reglementează: relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul de instaurare, menţinere şi 

exercitare a puterii de stat, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamnetale ale omului şi 

cetăţeanului, modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor politice şi bazele instituţiilor 

administrative şi jurisdicţionale. 

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Formulaţi conceptul dreptului constituţional în cadrul disciplinelor juridice; 

2. Ce înţelegeţi prin relaţii sociale privind instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii de 

stat. 

3. Explicaţi importanţa studierii dreptului constituţional – ca ramură de drept; 

4. Determinaţi obiectul de studiu al dreptului constituţional şi diferenţiaţi obiectul de studiu al 

dreptului constituţional de obiectele de studii ale altor disciplini juridice înrudite; 

5. Evidenţiaţi metodele dreptului constituţional. Faceţi o comparaţie între metodele de studiu 

ale dreptului constituţional şi ale dreptului penal; 

6. Din care elemente se formează un raport de drept constituţional; 

7. Enumeraţi şi caracterizaţi subiectele unui raport de drept constituţional; 

8. Găsiţi şi evidenţiaţi din Constituţia Republicii Moldova adoptată la data de 29 iulie 1994 

raporturi de drept constituţional; 

9. Ce înţelegeţi prin norme de drept constituţional; Caracterizaţi normele de drept 

constituţional permisive, onerative şi prohibitive. 

10. Ce instituţii de drept constituţional cunoaşteţi. Faceţi o descriere generală a instituţiilor 

dreptului constituţional; 

11. Enumeraţi şi caracterizaţi izvoarele dreptului constituţional al Republicii Moldova; 
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12. Este Constituţia Republicii Moldova izvorul de bază al dreptului constituţional. De ce? 

13. Evidenţiaţi locul şi rolul dreptului constituţional în sistemul dreptului Republicii Moldova. 

 

Sugestii privind lucru individual 

1. Conceptul şi dezvoltarea ştiinţei dreptului constituţional 

2. Locul ştiinţei dreptului constituţional şi corelaţia acesteia cu alte ştiinţe. 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2. TEORIA CONSTITUŢIEI. NOŢIUNEA ŞI ESENŢA CONSTITUŢIEI 

 

1. Noţiunea şi esenţa constituţionalismului 

2. Conceptul de Constituţie 

3. Apariţia Constituţiei 

4. Conţinutul normativ al Constituţiei 

5. Forma, clasificarea şi structura Constituţiei 

6. Adoptarea şi abrogarea Constituţiei 

7. Revizuirea Constituţiei 

8. Tipuri de legi 

9. Supremaţia Constituţiei 

 

1. Noţiunea şi esenţa constituţionalismului 

Fenomenul constituţionalismului a apărut în secolul al XVII-lea, în vîltoarea luptei împotriva 

monarhiei absolute, determinată de mişcarea ideologică cu denumirea „constituţionalism” care a avut 

ca rezultat adoptarea primelor constituţii în SUA şi Franţa în a doua jumătate a sec. XVIII-lea. Esenţa 

acestei mişcări a constat în garantarea drepturilor naturale ale omului şi în limitarea puterilor şi 

substituirea cutumelor existente. 

Până la revoluţia din Franţa în anul 1789 şi proclamarea independenţei statelor americane în 1776, 

în majoritatea Statelor, relaţiile sociale privind instaurarea şi exercitarea puterii în stat erau 

reglementate de dreptul cutumiar. În epoca modernă, constituţionalismul european este influenţat de 

factori obiectivi, şi anume protecţia de facto şi de jure a drepturilor omului de către Consiliul Europei şi 

UE. În cadrul Consiliului Europei funcţionează Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, denumită şi ”instrument constituţional al ordinii publice 

europene".  

În Republica Moldova evoluţia constituţionalismului este marcată odată cu adoptarea unor acte de 

importanţă istorică - Declaraţia cu privire la suveranitate, Declaraţia cu privire la independenţă etc, 

care au influenţat forma de guvernământ, structura de stat, regimul politic şi care au contribuit la 
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adoptarea Constituţiei Republicii Moldova la 29 iulie 1994. 

Astfel, constituţionalismul contemporan este o stare de fapt complexă, de natură politico-juridică, 

ce exprimă un sistem de opinii şi concepţii progresiste cu privire la receptarea în Constituţie a valorilor 

general-umane privind statul de drept democratic, protecţia drepturilor omului separarea şi echilibrul 

puterilor în stat. Constituţionalismul este mediul adecvat pentru exercitarea drepturilor omului şi 

eliminarea discriminării, la nivel naţional, regional şi european. 

 

2. Conceptul de Constituţie 

Etimologic, cuvântul „constituţie" provine de la latinescul „constitutio”, care înseamnă aşezare cu 

temei sau starea unui lucru. Această noţiune este folosită în SUA pentru prima dată, unde în anul 1787 

americanii au adoptat prima constituţie scrisă din lume. Astfel, noţiunea de constituţie desemna numai 

acele legi, care, reglemenînd organizarea şi funcţionarea statului, limitau puterea monarhului şi 

garantau anumite drepturi şi libertăţi fundamentale şi individuale.  

Constituţia este ansamblul regulilor de drept, indiferent de obiectul lor, elaborate în scris şi 

sistematic de către un organ de stat, constituit special 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. Caracterul de lege fundamentală rezultă din conţinutul şi 

calitatea reglementărilor. 

Definitorie pentru Constituţie este forţa sa juridicâ. Ea are o forţă juridică supremă, ceea ce o 

plasează în vârful ierarhiei izvoarelor de drept şi impune regula conformităţii întregului drept cu 

dispoziţiile acesteia. 

Astfel Constituţia este un act politico-juridic fundamental cu forţă juridică supremă faţă de toate 

actele normative, adoptat şi modificai după o procedură specială şi care reglementează constituirea, 

competenţa şi funcţionarea instituţiilor politice şi bazele instituţiilor administrative jurisdicţionale în 

conformitate cu principiul separaţiei puterilor stat, fiind un act ce consfinţeşte şi garantează 

principiile fundamentale ale vieţii sociale şi de stat, precum şi drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 

 

3. Apariţia Constituţiei 

Este dificil de apreciat momentul exact al 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, considerate 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 sunt adevărate 

constituţii, au constituit baza viitoarelor legi fundamentale. 

4. Conţinutul normativ al Constituţiei 

Conţinut ul normativ al Constituţiei este un conţinut complex, cuprinzând principiile fundamentale 

în toate domeniile vieţii politice, economice, sociale, culturale, juridice etc. Conţinutul reglementărilor 

constituţionale oferă Constituţiei caracterul de lege fundamentală pentru ca relaţiile sociale ce 

formează obiectul acestor reglementări sunt relaţii fundamentale şi sunt 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 

aleAmericii...", Germania -...Poporul german... a adoptat fiind deţinătorul puterii prezenta Lege 
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Fundamentală", Franţa  - ”Poporul francez a aprobat... Legea Constituţională. 

Conţinutul normativ al Constituţiei din majoritatea statelor cuprind norme ce se referă la: forma de 

guvernămînt, structura de stat, regimul politic al statului, fundamentele politice, economice, sociale şi 

religioase ale statului, statutul juridic al persoanei, separaţia puterilor în stat, controlul 

constituţionalităţii legilor, drepturile şi îndatoririle cetăţenilor etc, iar în preambulul Constituţiei RM 

sunt incluse şi valorile supreme ale poporului nostru, cum ar fi: statul de drept, pacea civică, 

democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, 

dreptatea şi pluralismul politic. 

 

5. Forma, clasificarea şi structura Constituţiei 

Cunoaştem mai multe criterii de clasificare a constituţiilor, şi anume: 

a) în dependenţă de forma de exprimare avem:  

Constituţiile nescrise sau cutumiare sunt compuse din reguli cu privire la organizarea puterii ce 

nu au forma unui izvor normativ scris, dar există în realitate şi se aplică temporar în rezultatul unor 

lovituri de stat sau revoluţii.  

Constituţiile scrise sunt compuse dintr-un sigur act normativ codificat sau din mai mutre legi 

constituţionale. 

b) în dependenţa de procedura de revizuire, constitutiile se impart în: 

Constituţiile rigide sunt acele constituţii care stabilesc, prin normele sale constituţionale, o 

procedură complicală de modificare sau prevăd o perioadă în care o parte sau întreaga Constituţie nu 

poate fi modificată.  

Constituţiile flexibile pot fi modificate de către legiuitor printr-o procedură similară cu cea de 

modificare a unei legi ordinare. 

c) În dependenţa de regimul politic: 

Constituţiile democratice prevăd drepturile şi libertăţile cetăţenilor, principiul pluri-

partidismului, separaţia puterilor în stat şi dreptul cetăţenilor de a participa şi a alege organele statale. 

Constituţiile autoritare limitează drepturile cetăţenilor şi promovează politica şi ideologia unui 

singur partid. 

d)În dependenţă de durata în timp avem constituţii: 

-permanente- majoritatea constituţiilor lumii; 

-temporare - se adoptă pe o anumită perioadă de timp, prealabil stabilit, în cazuri excepţionale. 

Structura Constituţiei. Structura desemnează elementele ce alcătuiesc „corpul” Constituţiei şi 

legăturile specifice dintre acestea. Majoritatea constituţiilor scrise sînt structurate în titluri, capitole, 

secţiuni si articole.  

 

6. Adoptarea şi abrogarea Constituţiei 

Supremaţia Constituţiei determină o procedură specială de adoptare. Adoptarea Constituţiei este 

un proces complex în cadrul căruia sînt diferenţiate trei elemente: 1.Iniţiativa adoptării; 2. Organul 

competent să adopte; 3. Modurile de adoptare. 

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.  

Din punct de vedere al modului de adoptare a constituţiilor există:  
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Constituţia acordata reprezintă Constituţia care este adoptată de către monarh, ca stăpân absolut, 

care-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 sâ recunoască unele drepturi 

cetăţenilor. 

Statutul (Constituţia plebiscitară) 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 şi presiuni. 

Constituţia-pact este adoptată prin intermediul încheierii unui (contract) între popor şi rege, unde 

poporul este reprezentat de Parlament. Prin acest act, guvernanţii impuneau anumite condiţii 

monarhului de care el trebuia să ţină cont. 

Constituţia-convenţie era adoptata 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 căreia se parcurg mai multe 

elape, şi anume:  

1. iniţiativa constituţională; 

2. elaborarea proiectului; 

3. discutarea publică a proiectului; 

4. adoptarea proiectului de către Parlament cu o majoritate calificată (cel puţin 2/3 din 

numărul total al membrilor Parlamentului); 

5. aprobarea Constituţiei de către popor prin referendum.  

Acest mijloc de adoptare a Constituţiei este cel mai eficient şi democratic. 

Constituţia RM se atribuie la categoria constituţiilor parlamentare, deoarece a fost adoptată dc 

Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994 cu voiul a 2/3 din numărul total de deputaţi.  

Abrogarea Constituţiei. În majoritatea cazurilor constituţiile sunt abrogate în rezultatul loviturilor 

de stat, revoluţiilor sau destrămării unor state federale şi apariţia unor noi state independente (de ex. 

destrămarea URSS). În acest context, actuala Constituţie a Republicii Moldova a fost adopată după ce 

Republica Moldova a devenit un stat suveran şi independent. Constituţia Republicii Moldova prevede 

la Dispoziţii finale şi tranzitorii articolul 1, că intră în vigoare la data de 27 august 1994. La aceeaşi 

dată, Constituţia Republicii Moldova din 15 aprilie 1978 este în întregime abrogată. 

 

7. Revizuirea (modificarea) constituţiilor 

Orice Constituţie este supusă modificării, indiferent care ar fi forma. De obicei, modificarea, ca şi 

procedura de revizuire sînt expres prevăzute chiar în textul legii fundamentale. În sistemul 

constituţiilor considerate ”rigide", orice modificare constituţională cuprinde întotdeauna o majoritate 

coastituţională de 2/3 la nivelul întregului Parlament, dar şi un referendum popular, în care majoritatea 

cetăţenilor trebuie să se pronunţe în favoarea modificărilor constituţionale. Constituţiile rigide 

subliniază valoarea şi autoritatea supremaţiei Constituţiei, promovînd un sistem de valori în cadrul 

căruia o schimbare trebuie efectuată întotdeauna în anumite forme şi proceduri, diferite de acelea ale 

legilor ordinare. 

Constituţia RM se atribuie la categoria constituţiilor rigide. Procedura de revizuire a Constituţiei cuprinde 5 

etape: 

- iniţiativa de revizuire; 

- dezbaterea iniţiativei de revizuire de către autoritatea publică competentă; 

- adoptarea legii de revizuire; 
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- promulgarea legii de revizuire; 

- publicarea legii de revizuire. 

I. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei. În conformitate cu prevederile art. 141 din 

Constituţie,iniţiativa revizuirii poate aparţine: 

- unui număr de cel puţin 200.000 de cetăţeni ai Republicii Moldov cu drept de vot; 

- unui număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament; 

 -Guvernului. 

II. Dezbaterea iniţiativei de revizuire de către autoritatea publică competentă. Preşedintele 

Parlamentului sau vicepreşedinţii lui înaintează proiectul de lege spre dezbatere şi avizare Comisiei 

permanente sesizate în fond de competentă ce ţine proiectul respectiv.  

Pentru dezbaterea proiectului de lege constituţională, se cer în mod obligatoriu avizele tuturor 

comisiilor permanente, avizul Direcţiei juridice a Aparatului Parlamentului, precum şi cel al 

Guvernului în caza când iniţiativa nu-i aparţine. În baza avizelor menţionate, Comisia specială sau 

comisia permanentă sesizată în fond întocmeşte un rapot asupra proiectului de lege constituţională şi-l 

prezintă Biroului permanent, împreună cu avizul Curţi Constituţionale. 

Decizia asupra proiectului de lege consitituţională 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 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 în a doua lectură. Apoi, se va pune la vot în lectura a doua şi 

definitivă. Dezbaterea proiectului de lege în a treia lectură se va efectua la decizia Parlamentului în 

cazul proiectelor de legi constituţionale, proiectelor de legi organice în problemele bugetului, 

finanţelor, economiei care necesită considerabile cheltuieli financiare, precum şi în cazul tratatelor 

internaţionale. 

III. Adoptarea legii de revizuire a Constituţiei. Aceasta este activitatea finală a deputaţilor prin 

care se acordă proiectului  calitatea de lege. Conform art.74 din Constituţia R.M. legile constituţionale 

se adoptă cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleşi.  

IV. Promulgarea legii de revizuire a Constituţiei. Legile, inclusiv legile de revizuire a 

Constituţiei adoptate de Parlament, se promulgă de Preşedintele RM conform art.74 din Constituţia 

RM. Preşedintele, care este şef al statului, este, totodată, şi un garant al securităţii actelor normative, 

astfel, dacă voinţa legiuitorului contravine unor principii generale, 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.  

V. Publicarea legii de revizuire a Constituţiei. Legile de revizuire a Constituţiei se publică în 

Monitorul Oficial al RM. 

 

8. Tipurile de legi 

 

Legile pot fi clasificate 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 (vezi p. 7). Prin conţinutul lor ele introduc texte noi în Constituţie, 

abrogă anumite texte constituţionale sau le modifică pe cele existente.  
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Legile organice reglementează organizarea, funcţionarea şi structura organelor statului, sistemul 

electoral ş.a. În ierarhia legislativă, legile organice constituie un eşalon intermediar între legile 

constituţionale şi ordinare. Domeniile care se reglementează prin legea organică sunt stabilite în art. 72 

alin 3 lit. a) - o) din Constituţia RM. 

Legile ordinare reglementează acele domenii ce nu constituie obiect al regimentarii 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 in care să fie sancţionaţi cei care au legea materială. 

c) funcţie de obiectul reglementării juridice, distingem legi cu caracter: constituţional, civil, 

penal, administrativ, fiscal etc. 

4. Legile se mai diferenţiază în dependenţă de aplicarea relaţiilor sociale, în legi:generale, 

speciale şi excepţionale. 

e)în funcţie de durata lor, distingem legi: permanente şi temporare. 

Legile permanente - acele legi cărora nu li se cunosc împrejurările încetării aplicării lor. 

Legile temporare sunt acele cărora li se cunosc atât data intrării în vigoare, cât şi data şi 

condiţiile ieşirii lor din vigoare. 

 

9. Supremaţia Constituţiei 

Supremaţia Constituţiei se explică prin aceea că aceasta este legea supremă. Totodată, supremaţia 

Constituţiei este un rezultat al faptului că modificarea ei trebuie adoptată de către Parlament cu 

majoritatea calificată de 2/3 din numărul total al deputaţilor, spre deosebire de legile organice sau cele 

ordinare. Supremaţia Constituţiei a fost şi este fundamentată pe democratism.  

 Conţinutul Legii fundamentale reflectă condiţiile social-politice şi istorice existente la un moment 

dat într-o societate dată, tradiţiile istorice, interesele naţionale, cultura politică a poporului.  

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. 

Supremaţia Constituţiei implică o serie de coasecinţe juridice, dar este asigurată în acelaşi timp şi de 

garanţii. 

Se cunosc trei garanţii juridice ale supremaţiei Constituţiei şi anume: 

controlul general al aplicării Constituţiei; 

controlul constituţionalitâţii legilor; 

îndatorirea fundamentală 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 şi categoriile de organe ale statului. Totodată, stabilind sistemul statal, Constituţia stabileşte şi 

competenţa organelor de stat. Toate organele statului trebuie sâ-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 acesteia.  
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Controlul constituţionalităţii legilor este activitatea organizată dc verificare a conformităţii legii 

cu Constituţia. Ca instituţie a dreptului constituţional, acesta 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.  

Îndatorirea fundamentală de a respecta Constituţia presupune ca prevederile din Constituţie să 

fie aplicate şi respectate de toţi cetăţenii. 

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Definiţi fenomenul constituţionalismului. Prin ce se exprimă esenţa constituţionalismului. 

2. Unde pentru prima dată a apărut prima constituţie? 

3. Descrieţi şi caracterizaţi Constituţia SUA din anul 1787. 

4. Cum a evoluat fenomenul constituţionalismului în Republica Moldova? 

5. Formulaţi conceptul de Constituţie. Care este importanţa constituţiei în cadrul 

reglementării relaţiilor sociale.  

6. Expuneţi momentul apariţiei Constituţiei. Prin ce se manifestă necesitatea constituţiei? 

7. Ce include conţinutul normativ al Constituţiei. 

8. Enumeraţi criterii de clasificare a formelor Constituţiei. 

9. Descrieţi structura constituţiei. Caracterizaţi Constituţia Republicii Moldova din punct de 

vedere al formei şi structrurii. 

10. Expuneţi momentul adoptării Constituţiei. Enumeraţi etapele privind adoptarea unei 

constituţii. Cui aparţine prerogativa de adoptare a Constituţiei în Republica Moldova? 

11. Cînd a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova? 

12. Formulaţi criterii de clasificare a constituţiilor. 

13. Motivaţi necesitatea revizuirii Constituţiei. Cui aparţine prerogativa de iniţiere a revizuirii 

Constituţiei.  

14. Găsiţi în textul constituţiei Republicii Moldova norma care prevede subiecţii cu drept de 

iniţiativă de revizuire a constituţiei. 

15.  Formulaţi tipurile de legi. Poziţionaţi tipurile de legi conform criterilui forţei juridice şi 

explicaţi necesitatea acesteia. Găsiţi în textul constituţiei norma juridică care prevede 

tipurile de legi. 

16. Prin ce se exprimă supremaţia Constituţiei. Este Constituţia Republicii Moldova legea 

supremă în stat? De ce? 

17. Ce înţelegeţi prin controlul constituţionalităţii legilor. Care este necesitatea socială a 

acestei activităţi? 

18. Teme de eseu : ”Controlul constituţionalităţii legilor în SUA” 

                                 ”Controlul constituţionalităţii legilor în Franţa” 

                                ”Etapele dezvoltării constituţionale ale Republicii Moldova” 

Argumentaţi afirmaţia ”Constituţia este legea fundamentală a unui stat”. 

 

Note: 
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TEMA 3. BAZELE ORGANIZĂRII DE STAT 

 

1. Noţiunea şi esenţa statului. 

2. Elementele statului. 

3. Forma de stat. 

3.1. Forma de guvernare. 

3.2. Forma structurii de stat. 

3.3. Regimul politic.  

 

1. Noţiunea şi esenţa statului 

Statul este un mecanism care fiind un instrument de realizare a intereselor unor grupe sociale 

concrete are drept scop menţinerea păcii sociale, armonizarea intereselor şi instaurarea echităţii 

sociale. 

Esenţa statului în societate se manifestă în aceea că este un instrument de organizare şi 

conducere a societăţii. 

2. Elementele statului 

Elementele statului sînt: 

elementul personal - poporul sau naţiunea; 

elementul material - teritoriul; 

elementul formal-autoritatea politică exclusivă sau suveranitatea. 

2.1. Naţiunea ca element constitutiv al statului 

Populaţia constituie dimensiunea demografica, psihologica 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 

tac parte cetăţenii săi, cetăţenii străini şi apatrizii.  

Deseori, colectivitatea umană care stă la baza statului este întâlnită sub denumirea de popor sau 

naţiune. În marea majoritate a constituţiilor, este utilizată noţiunea de popor. Astfel, în art. 2 din 

Constituţia RM se consacră că suveranitatea naţională aparţine poporului RM.  

2.2. Teritoriul ca element constitutiv al 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 formează teritoriul 

statului.  

Delimitarea teritoriului. Pentru a fixa în spaţiu competenţa statală, teritoriul statului trebuie 

delimitat de teritoriul altor state, iar aceasta se face prin frontiere. 

Frontierele sunt liniile reale sau imaginare trasate între diferite puncte ale globului pământesc 

pentru a delimita teritoriul unui stat. Ele sunt terestre, fluviale, maritime, aeriene. 

Inalienabilitatea şi indivizibilitatea teritoriului. Principiul inalienabilităţii teritoriului 

statului exprimă obligaţia existentă în sarcina celorlalte state de a respecta această suveranitate 

teritorială a statului. Indivizibilitatea şi inalienabilitatea sunt proprietăţi indispensabile teritoriului 

ce degajă din principiul integrităţii teritoriale a statelor. 

Indivizibilitatea teritoriului semnifică unitatea acestuia. Teritoriul fiind un element constitutiv 

al statului, nu poate fi divizat şi înstrăinat altor entităţi statale. Faptul că teritoriul statal este 

împărţit ai unităţi administrativ teritoriale care se bucură de autonomie locală nu are, în acest sens, 

nici o relevanţă, întrucât unităţile respectiv e nu sunt opuse statului ca atare. 

2.3. Puterea publică ca element constitutiv al statului.  
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Puterea publică este puterea ce aparţine întregii naţiuni, puterea cu care este investit statul ca 

expresie permanenta a voinţei naţiunii, puterea comună ce se exercită în folosul tuturor indivizilor 

ce constituie naţiunea. Puterea publică are drept scop realizarea intereselor întregii societăţi, fiind 

organizată într-un mecanism special, numit mecanismul de stat. 

 

3. Forma de stat 

Puterea de stat se exteriorizează prin forma de stat.
 

Forma de stat reprezintă un anumit mod al organizării puterii, al structurării competenţelor în 

teritoriu şi într-un anumit fel al exercitării puterii. Componentele formei de stat sunt: structura de 

stat, forma de guvernământ şi regimul politic. 

       3.1. Forma de guvernământ 

Forma de guvernământ exprimă modul în care se exercită puterea. Prin forma de guvernământ 

se înţelege modul în care sunt constituite şi funcţionează organele supreme fiind raportată la 

trăsăturile definitorii ale şefului de stat şi la raporturile acestuia cu puterea legiuitoare. 

Forma de guvernământ împarte statele în două categorii: monarhii şi republici. 

3.2. Structura de stat 

Prin structura de stat subînţelegem organizarea politico-teritorială a statului, inclusiv statutul 

juridico-politic al părţilor lui componente şi principalele raporturi dintre organele de stat 

centrale şi  regionale. 

Există două forme principale ale structurii de stat: unitară şi federativă.  

     3.3. Regimul politic 

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

dintre componentele sistemului social-politic şi economic, adică reprezintă ansamblul instituţiilor 

şi al mijloacelor prin care se realizează puterea. 

Deosebim două tipuri de regimuri politice esenţiale: democratic şi autocratic. 

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Daţi definiţia statului.  

2. Formulaţi esenţa statului.  

3. Elementul personal – naţiunea – reprezintă unul din elementele statului. Explicaţi 

necesitatea elementului personal în calitate de element al statului. 

4. Caracterizaţi dimensiunile teritoriului. Formulaţi definiţia acestui element. 

5. Putearea publică în raport cu alte categorii ale puterii. Prin ce se manifestă puterea publică. 

6. Cui aparţine puterea publică?  

7. Efectuaţi o analiză logico-juridică a elementelor statului prin prisma metodei comparative. 

8. Găsiţi şi menţionaţi cadrul legal care se referă la naţiunea, teritoriul şi exercitarea puterii în 

Republica Moldova. 

9. Explicaţi principiul separaţiei puterilor în stat. 

10. Definiţi forma de stat. 

11. Enumeraţi  elementele formei de stat.  

12. Caracterizaţi forma de guvernare. Menţionaţi formele de guvernarecele mai răspîndite. 

13. Explicaţi forma de guvernare - monarhia şi menţionaţi formele acesteia. 

14. Ce înţelegeţi prin republică?  

15. Efectuaţi o analiză succintă a monarhiilor în raport cu republicile. 

16. Caracterizaţi Republica Moldova după forma de guvernămînt. 
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17. Argumentaţi structura de stat, statele unitare şi statele federative.  

18. Regimul politic al statului. Determinaţi formele regimului politic şi caracterizaţi după 

forma de regim politic Republica Moldova. 

19. Teme pentru referate: 

- Deosebirea dintre desconcentrare si descentralizare; 

- Avantajele şi dezavantajele aplicarii principiului autonomiei administrative locale; 

- Deosebirea dintre controlul de legalitate şi controlul de oportunitate, precum şi între controlul 

ierarhic şi controlul de tutelă administrativă; 

- Despre legitimitatea puterii de stat; 

- Comparaţie între autonomia administrativă a autorităţii locale într-un stat unitar şi autonomia 

administraţiei locale într-un stat federal. 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

T E M A  4 .  CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA 

 

1. Noţiunea şi principiile cetăţeniei 

2. Dobîndirea şi pierderea cetăţeniei Republicii Moldova 

3. Procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova 

4. Pluralitatea de cetăţenii 

5. Noţiune de străin şi statutul juridic al străinilor 

6. Dreptul de azil. Migraţia 

7. Dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova 

 

1. Noţiunea şi principiile cetăţeniei 

Noţiunea de cetăţenie are un dublu sens: instituţie juridică şi condiţia juridică. 

Cetăţenia, ca institutie juridică, reprezintă un ansamblu de norme juridice ce reglementează 

raporturi sociale grupate în jurul necesităţii de a asigura plenitudinea drepturilor şi obligaţiilor 

prevăzute de 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. 

Legea cetăţeniei adoptată de Parlamentul RM în anul 2000 în art. 3 defineşte cetăţenia R. 

Moldova: instituţia ce stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătură juridico-

politică permanentă, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană. 

Conform Convenţiei Europene cu privire la cetăţenie, cetăţenia desemnează legătura juridică între 

o persoana şi un stat şi nu indică originea etnică a persoanei. 

Principiile cetăţeniei sunt reguli de bază ce stabilesc cadrul juridic general de dobândire, 

exercitare şi de pierdere a calităţii de cetăţean al Republicii Moldova de către o persoană fizică.  
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Principiile cetăţeniei sînt: 

- apatridia trebuie să fie evitată; 

- nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa; 

- nici căsătoria, nici desfacerea căsătoriei dintre un resortisant al unui stat parte şi un străin, 

nici schimbarea naţionalităţii unuia dintre soţi în timpul căsătoriei nu poate avea efecte de 

drept asupra cetăţeniei celuilalt soţ. 

- non-discriminarea. 

 

2. Dobândirea şi piederea cetăţeniei Republicii Moldova 

Cunoaştem două moduri generale de dobândire a cetăţeniei, şi anume: dobândirea cetăţeniei 

în baza unor efecte de drept şi dobândirea cetăţeniei prin intermediul unui act juridic. 

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova are loc în baza următoarelor temeiuri: naştere; 

recunoaştere; înfiere; redobândire; naturalizare, în mod excepţional, legea admite dobândirea 

cetăţeniei Republicii şi în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

a) Dobândirea cetăţeniei prin naştere. În baza acestui temei se consideră cetăţean al Republici 

Moldova copilul: născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este 

cetăţean al RM; născut pe teritoriul RM din părinţi apatrizi. 

b) Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere, în virtutea căruia calitatea de cetăţeni ai RM sunt 

persoanele care au dobândit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare. Sunt 

recunoscuţi, de asemenea, ca cetăţeni ai RM persoanele care nu deţin cetăţenia unui alt stat, care 

şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai RM, şi anume: 

 1) persoanele născute pe teritoriul RM sau persoanele care au avut unul dintre părinţi sau 

bunici născuţi pe teritoriul dat; 

 2) persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în 

ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M- urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul 

RM;  

3) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul RM începând cu 28 iunie 1940, precum 

şi urmaşii lor. 

c) Dobândirea cetăţeniei prin înfiere presupune că copilul apatrid dobândeşte automat 

cetăţenia RM prin înfiere, daca înfietorii sau unul dintre ei sunt cetăţeni ai ţării. Copilul apatrid, 

înfiat de soţi, unul dintre care este cetăţean al RM, iar celălalt cetăţean străin, adoptă cetăţenia 

convenită de înfietori.  

d) Redobândirea cetăţeniei - persoana care a avut anterior cetăţenia RM o poate redobândi la 

cerere, păstrându- şi, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute 

de lege. Persoana căreia i s-a retras cetăţenia RM pentru că a săvârşit fapte deosebit de grave prin 

care s-au adus prejudicii esenţiale statului nu o mai poate redobândi.  

e) Dobândirea cetăţeniei la cerere naturalizare - cetăţenia RM se poate acorda la cererea 

persoanei care a împlini 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 RM de cel puţin 3 ani sau 

domiciliază legal şi obişnuit nu mai puţin de 3 ani la copii inclusiv înfietori şi înfiaţi cetăţeni ai 

RM sau domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul RM timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 

18 ani. La fel, cetăţenia RM se acordă la cerere apatrizilor şi refugiaţilor recunoscuţi, care 

domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul RM nu mai puţin de 8 ani.  

Sînt cunoscute următoarele modalităţi de pierdere a cetăţeniei: renunţarea la cerere; 

retragerea cetăţeniei în temeiul legii sau al unei hotărâri judecătoreşti cu caracter de sancţiune 
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pentru condiţii cauzatoare de prejudicii intereselor statului său, când naturalizarea a fost obţinută 

prin fraudă etc. Pierderea cetăţeniei poate să intervină şi în legătură cu dobândirea unei alte 

cetăţenii, de pildă prin înfiere sau căsătorie. 

Renunţarea la cetăţenia RM se permite, cu condiţia ca persoanele respective să nu devină 

apatrizi. Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanei care a împlinit vârsta de 

18 ani.  

Retragerea cetăţeniei RM apare ca o sancţiune care se aplică unei persoane şi poate fi retrasă 

printr-un decret al Preşedintelui RM. 

 

4.  Procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova 

Procedura acordării sau retragerii cetăţeniei este stipulată în Legea cetăţeniei Republicii 

Moldova din 2 iunie 2000, nr. 1024-XIV. Cererea privind cetăţenia RM se adresează Preşedintelui 

RM şi se depune, personal sau prin mandatar, la organul afacerilor interne în a cărui rază îşi are 

domiciliul solicitantul iar în cazul persoanei cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, la 

reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a RM.  

Potrivit articolului 34 propunerile, avizele şi alte materiale referitoare la retragerea cetăţeniei 

RM se vor înainta Preşedintelui RM de Ministerul Afacerilor Interne, precum şi de Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene direct sau prin intermediul reprezentanţelor diplomatice 

sau al instituţiilor consulare ale RM.  

 

5.  Pluralitatea de cetăţenii 

Dubla cetăţenie apare pe două căi: în situaţia dobândirii cetăţeniei prin naştere şi în cazul 

naturalizării. Astfel copilul născut din părinţi cetăţeni ai unui stat, în care se aplică principiul 

dreptului sângelui, pe teritoriul altui stat, a cărui legislaţie consacră principiul dreptului solului va 

căpăta cetăţenia ambelor state.  

Prin naturalizare, dubla cetăţenie apare dacă persoana care dobândeşte o nouă cetăţenie la 

cerere, prin căsătorie, înfiere etc. şi nu pierde vechea sa cetăţenie. De regulă, persoanele care 

aparţin statului RM au o singură cetăţenie - cetăţenia RM. Constituţia RM interzice cetăţenilor RM 

să aibă şi cetăţenia altor state, cu excepţia cazurilor când între Republica Moldova şi un alt stat 

există un acord prin care este admisă cetăţenia dublă. Persoana care are cetăţenia altui stat este 

obligată să prezinte odată cu depunerea cererii de acordare a cetăţeniei RM un act care să 

dovedească că persoana respectivă a renunţat la cetăţenia străină. 

Admiterea pluralităţii de cetăţenii în RM a fost condiţionată de semnarea la Strasbourg, la 3 

noiembrie 1998, a Convenţiei europene cu privire la cetăţenie, care prevede acordarea dreptului 

dublei cetăţenii în cazurile căsătoriilor mixte, naşterii copiilor din căsătorii mixte, înfierii copiilor, 

cetăţeni ai RM, de către cetăţeni străini.  

 

6. Noţiune de străin şi statul juridic al străinilor 

Regimul juridic aplicabil străinului de către legea RM reprezintă un ansamblu de drepturi şi 

obligaţii specifice raporturilor juridice ale străinilor, care poartă denumirea de statut juridic al 

străinului.  

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 RM, dar care are dovada 

apartenenţei sale la un alt stat. În acest context apare şi o altă noţiune, şi anume cea de apatrid, 

fiind persoana care nu are cetăţenia RM şi nici dovadă apartenenţei sale la un alt stat, cu alte 
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cuvinte, persoana nu are cetăţenia nici unui stat. 

 

7. Dreptul de azil. Migraţia. 

Dreptul de azil este o noţiune juridica, conform căruia persoana persecutată din cauza 

opiniilor sale politice sau convingeri religioase în ţara ei de origine poate fi protejată de o altă 

autoritate suverană sau o ţară străină.  

Articolul 19 din Constituţie reglementează dreptul de azil, care este un drept ce aparţine 

străinilor şi apatrizilor. Acest drept cuprinde găzduirea şi protecţia din partea statului RM a acestor 

persoane. Cunoaştem mai multe forme de protecţie pe care le oferă statul străinilor, cum ar fi: 

statutul de refugiat - formă de protecţie, recunoscută de RM, a străinului sau apatridului. Un 

refugiat este persoana care datorită unei frici bine întemeiate este persecutată din cauza rasei, 

religiei, naţionalităţii, apartenenţă la vreun grup social sau opiniei politice, se află inafara ţării a 

cărei naţionalitate  o are şi nu poate sau datorită acestei frici nu doreşte  să fie protejat de acea 

ţară.  

protecţie umanitară - formă de protecţie, recunoscută de RM, acordată străinului sau 

apatridului din alte motive decât cele prevăzute de Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951; 

azil politic - protecţie excepţională acordată străinului de către Preşedintele RM; 

protecţie temporară - protecţie imediată şi temporară unor persoane, dacă există riscul ca 

sistemul de azil să nu poată procesa acest aflux fără efecte adverse pentru funcţionarea sa 

eficientă, în interesul persoanelor în cauză şi al altor persoane care au nevoie de protecţie.  

Migraţia reprezintă deplasarea oamenilor dintr-o regiune în alta, câteodată la distanţe foarte 

mari sau a unor grupuri mari de oameni. Migraţia se divizează în: migraţie de familie; migraţie de 

muncă; migraţie pentru obţinerea studiilor. 

 

8. Dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova 

În conformitate cu art. 27 din Constituţia RM în ţara noastră dreptul la libera circulaţie este 

garantat şi oricărui cetăţean al RM îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în 

orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară. Cetăţenii RM au dreptul de a 

ieşi şi intra în ţară în baza paşaportului, iar refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza 

documentului de călătorie, eliberat de organele competente. Minorii au dreptul de a ieşi şi de a 

intra în RM numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin 

declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial, în declaraţie se 

indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Minorii (elevii şi studenţii) care au 

împlinit vârsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţământ din alte state. La 

ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţământ 

respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine 

consimţământul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în RM, cu indicarea ţării de destinaţie, 

scopului călătoriei perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie. Declaraţia este valabilă pe 

o perioadă de un an de studii.  

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, 

exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul 

altor reprezentanţi legali -consimţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.  

Cetăţenii străini şi apatrizii pot ieşi şi intra în RM în baza documentelor valabile de trecere a 

frontierei de stat, care sunt recunoscute sau acceptate în RM, şi a vizei, dacă acordurile 

internaţionale nu stabilesc altfel. 
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Întrebări pentru autoevaluare: 

5. Definiţi cetăţenia ca instituţie juridică. 

6. Identificaţi cele două stări ale cetăţeniei. 

7. Selectaţi şi apreciaţi cadrul normativ intern şi internaţional care reglementează instituţia 

cetăţeniei. 

8. Identificaţi din prevederile Legii cu privire la cetăţenie definiţia acesteia. Extrageţi din această 

definiţie trăsăturile definitorii ale cetăţeniei. 

9. Stabiliţi principiile de bază ale cetăţeniei. Corelaţi principiile indicate în legea internă cu cele 

internaţionale. 

10. Ce înţelegeţi prin apatridie. Identificaţi măsuri în vederea evitării stării de apartidie. 

11. Trasaţi ideile de bază privind dobîndirea cetăţeniei. 

12. Faceţi o comparaţie între modurile de dobîndire a cetăţeniei. 

13. Explicaţi modurile de dobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova. 

14. Cum are loc pierderea cetăţeniei. Enumeraţi şi caracterizaţi posibilităţile juridice. 

15. Prin ce se deosebeşte retragerea de renunţarea la cetăţenie. 

16. Cărei instituţii statale îi aparţine prerogativa de acordare şi retragere a cetăţeniei. 

17. Pregătiţi un studiu de caz privind procedura de dobîndire a cetăţeniei. 

18. Pregătiţi un studiu de caz privind procedura de pierdere a cetăţeniei. 

19. Ce înţelegeţi prin dubla cetăţenie. Cine poate beneficia de acest statut? 

20. Identificaţi noţiunea de străin. Numiţi cadrul normativ care stabileşte statutul juridic al 

străinilor. 

21. Dreptul de azil face parte din categoria drepturilor şi libertăţilopr fundamentale ale omului? De 

ce? 

22. Formulaţi noţiunea dreptului de azil şi stabiliţi formele de protecţie posibile. 

23. Stabiliţi importanţa juridică a noţiunii dreptului de azil politic. 

24. Prin ce se deosebeşte statutul de azil politic de cel de refugiat. 

25. Semnificaţia noţiunii de migraţie.  

26. Descrieţi procedura de intrare şi ieşire din ţară. 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE MA  5 .  DREPTURILE, LIBERTĂŢILE Şl ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE 

 

1. Noţiunea de drepturi ş i  libertăţi fundamentale 

2. Principiile aplicabile drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

3. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

4. Îndatoririle fundamentale 
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1. Noţiunea de drepturi ş i  libertăţi fundamentale 

Scopul statului de drept este promovarea şi asigurarea drepturilor oricărei persoane, fără nici o 

discriminare pe criterii de sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, cetăţenie, origine socială, religie, 

convingeri, educaţie, limbă, opinii apartenenţă politică, stare a sănătăţii, disabilitate, vârstă, 

orientare sexuală, stare civilă, stare materială, boală cronică necontagioasă, infectare a HIV/SIDA 

sau pe alte criterii sau semne individuale stabilite prin legislaţia naţională cu privire la non-

discriminare sau prin tratatele internaţionale la care statul este parte. 

Drepturile nu sunt dăruite omului de către Dumnezeu şi nici de stat. Ele aparţin omului în 

virtutea naturii sale. Omul nu trebuie să mulţumească pentru drepturile sale nici puterii laice şi nici 

celei divine. Ele reprezintă esenţa naturii sale, de aceea se numesc naturale. Drepturile naturale ale 

omului nu necesită reglementare juridică, ele există obiectiv; independent de titularul acestora. 

Asigurarea exercitării drepturilor nu este condiţionată de anumite circumstanţe, fiind componente 

obligatorii ale demnităţii umane. Statul nu-1 poate lipsi pe om de drepturile sale, el poate doar să-i 

limiteze anumite drepturi în baza Constituţiei sau a legilor. 

Prin drept (al omului) înţelegem o prerogativă, în sens de posibilitate de acţiune.  

Drepturile omului sunt acele drepturi care aparţin fiinfei umane de la naştere, sunt 

inalienabile şi inerente fiecărui om în virtutea apartenenţei sale la specia umană şi care sunt 

recunoscute universal.  

Drepturi şi libertăţi fundamentale - ansamblu al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

consacrate prin Constituţie în vederea asigurării şi liberei manifestări a lor. Cetăţenii sunt egali în 

faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de 

lege. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective indispensabile pentru libera 

dezvoltare a personalităţilor, drepturi stabilite prin Constituţie şi garantate prin aceasta şi alte legi.  

 

2. Principiile aplicabile drepturilor ş i  libertăţilor fundamentale 

În cadrul sistemului nostru constituţional, instituţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor se întemeiază pe principii, care fie că sunt reflectate direct în Constituţie, fie că se 

subînţeleg, şi anume: 

universalitatea drepturilor omului;  

egalitatea în drepturi; 

non-discriminarea; 

protecţia cetăţenilor RM în străinătate; 

protecţia cetăţenilor străini şi apatrizilor; 

inadmisibilitatea extrădării cetăţenilor RM; 

accesul liber la justiţie; 

neretroactivitatea legii; 

prioritatea reglementărilor internaţionale în materia drepturilor omului. 

Aşadar, universalitatea, presupune că fiecare persoană se bucură de drepturile omului 

indiferent unde se află, deoarece aceste drepturi aparţin fiinţei umane de la naştere şi ele sunt 

inalienabile şi inerente.  

Egalitatea include toate domeniile de activitate în care persoana are dreptul garantat la 

exercitarea libertăţilor legale în scopul realizării interese lor sale legitime.  

Legea garantează ocrotirea egală a tuturor persoanelor şi sancţionează discriminările. 

Art. 16 din Constituţia RM stabileşte principiul egalităţii tuturor cetăţenilor, fără deosebire de 

rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine 
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socială, în faţa legii şi a autorităţilor publice.  

Egalitatea este opusul discriminării, deoarece ultima presupune limitarea şi încălcarea 

drepturilor omului după diverse criterii.  

Non-discriminarea. Prin noţiunea de discriminare înţelegem orice tratament diferit şi inegal, 

care se realizează prin distincţie, excludere, restricţie şi preferinţă, pe baza de sex, rasă, 

naţionalitate, origine etnică, cetăţenie, origine socială, religie, convingeri, educaţie, limbă, opinii, 

apartenenţă politică, starea sănătăţii, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, stare materială, 

disabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare a HIV/SIDA sau alte criterii ori semne 

individuale, care are ca scop sau rezultat anularea sau lezarea drepturior omului şi a protecţiei lor, 

violarea principiilor egalităţii, non-discriminării şi a demnităţii umane.  

Discriminarea se manifestă sub diferite forme cum ar fi: discriminarea directă, discriminarea 

indirectă, discriminarea multiplă, comportamentul discriminatoriu, hărţuirea, inclusiv cea sexuală, 

instigarea la discriminare, intenţia declarată public de a discrimina, segregarea, victimizarea, 

discriminarea prin asociere, asocierea în vederea săvârşirii unei fapte de discriminare, 

complicitatea la discriminare, săvârşite cu privire la o persoană, un grup de persoane sau o 

comunitate, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt în conformitate cu legea şi necesare într-o 

societate democratică. Toate formele de manifestare a discriminării pot fi clasificate, după 

gravitatea lor, în două categorii: forme uşoare de manifestare a discriminării şi forme grave de 

manifestare a discriminării. 

Însă sunt anumite fapte şi măsuri care, cu titlu de excepţie, nu constituie discriminare, şi 

anume: tratamentul diferenţiat care se bazează pe criterii rezonabile şi obiective şi măsurile 

afirmative (pozitive). 

Protecţia cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate.  

Articolul 18 din Constituţia RM prevede că cetăţenii ţării care se află în străinătate au dreptul 

să apeleze la protecţia autorităţilor sale, iar acestea au obligaţia constituţională de a le acorda 

protecţia necesară. De altfel, între state există acorduri şi convenţii semnate, care permit şi 

reglementează această colaborare juridică.  

Protecţia cetăţenilor străini şi apatrizilor.  

Constituţia cuprinde şi unele reglementări privind străinii şi apatrizii aflaţi pe teritoriul RM. 

Astfel, la art. 19 se menţionează că cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în RM se bucură de 

aceleaşi drepturi şi obligaţii, ca şi cetăţenii RM. Tot ei pot fi extrădaţi numai în baza unei 

convenţii internaţionale, în condiţii de reciprocitate sau în temeiul unei hotărâri ale instanţei de 

judecată, iar dreptul de azil se acordă şi se retrage conform legii, cu respectarea tratatelor şi a 

convenţiilor internaţionale la care RM este parte.  

Inadmisibilitatea extrădării sau a expulzării cetăţenilor Republicii Moldova. Constituţia, 

prin art. 18 stabileşte că cetăţenii RM nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară. Astfel extrădarea 

sau expulzarea sunt două măsuri foarte grave care privesc prin excelenţă libertatea individuală şi 

dreptul la libera circulaţie.  

Accesul liber la justiţie.  

Potrivit acestui principiu, oricine (cetăţeanul RM, cetăţeanul străin sau apatridul) are acces 

liber la justiţie, pentru apărarea oricărui drept sau libertăţi şi a oricărui interes legitim, fără 

deosebire dacă acestea rezultă din Constituţie sau din alte legi.  

Neretroactivitatca legii.  

O lege, odată adoptată, produce şi trebuie să producă efecte juridice numai pentru viilor. 

Aceasta pentru simplul motiv că legea se adresează subiectelor de drept, permiţând sau interzicând 
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şi, bineînţeles, sancţionând atitudinile deviante.  

Principiul neretroactivităţii legii este expres formulat de art. 6 din Codul civil în sensul căruia 

„legea civilă dispune numai pentru viitor, ca nu are puterea retroactivă", precum şi în Codul penal 

alin.(2) art. 10 în sensul căruia „legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia 

persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efecte retroactive", la fel legea penală nu 

se aplică faptelor, care la data când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni. Există două 

mari excepţii, şi anume: cea privind aplicarea legii penale mai blânde şi cea privind legile 

interpretative.  

Prezumţia nevinovaţiei. Conform acestui principiu, nimeni nu poate fi recunoscut vinovat 

de comiterea unei crime, precum şi supus unei pedepse penale, decât prin sentinţa unei instanţe 

de judecata şi în conformitate cu legea. 

Prioritatea reglementărilor internaţionale în materia drepturilor omului.  

Constituţia R.M prin art.7 nu permite ratificarea unui tratat internaponal, care ar contraveni 

prevederilor sale, în sistemul dreptului moldovenesc, prevederile tratatelor internaţionale nu pot fi 

situate, sub aspectul forţei lor juridice, deasupra prevederilor Constituţiei. De aici rezultă obligaţia 

constituţională pentru autorităţile competente în negocierea şi încheierea tratatelor internaţionale 

de a observa concordanţa lor cu Constituţia. Dacă textele unor tratate internaţionale ce se 

negociază conţin asemenea prevederi, ratificarea lor se poate face fie cu rezervele 

corespunzătoare, fie numai după ce Constituţia este revizuită potrivit art. 141-143. 

 

3. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

După criteriul conţinutul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, vom clasifica drepturile 

fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova: 

Prima categorie o formează inviolabilităţile, adică acele drepturi fundamentale, care asigură 

viaţa, posibilitatea de mişcare a individului, asigură siguranţa lui fizică, a domiciliului său (dreptul 

la viaţă, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la libera circulaţie, dreptul 

la căsătorie, la ocrotirea familiei şi a 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 (dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la învăţătură, dreptul la asigurare materială în 

caz de bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă, dreptul 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). 

A treia categorie o formează drepturile exclusiv politice, adică drepturile care prin conţinutul 

lor pot fi folosite numai pentru participarea cetăţenilor la conducerea statului, la guvernare  

(drepturile electorale). 

A patra categorie o formează drepturile social-politice, adică acele 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 (libertatea conştiinţei, libertatea cuvântului, libertatea 

presei, dreptul de asociere, libertatea întrunirilor, mitingurilor şi demonstraţiilor, secretul 

corespondenţei şi al convorbirilor telefonice, dreptul la informaţie).  

A cincea categorie o formează drepturile-garanţii, adică dreptul de petiţionare şi 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 pagubei. 
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4. Îndatoririle fundamentale 

Membrii unii colectivităţi umane au faţă de societatea în care trăiesc, în afară de drepturi, şi 

anumite obligaţii, numite îndatoriri fundamentale.  

Drepturile subiective nu pot fi exercitate fără a fi corelate cu unele obligaţii juridice, deoarece 

aceste două componente alcătuiesc conţinutul oricărui raport juridic. Astfel, pornind de la aceste 

considerente pur teoretice dreptului, constatăm că îndatoririle fundamentale sunt corelative 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Îndeplinirea îndatoririlor fundamentale formează în acelaşi 

timp mijlocul prin care se realizează drepturile subiective, prin care oamenii contribuie la 

realizarea scopului şi sarcinilor societăţii în ansamblu. 

Legiuitorul nostru a prevăzut două categorii de destinatari ai îndatoririlor fundamentale: 

cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi în Moldova. Cetăţenilor moldoveni 

li se rezervă, în exclusivitate, îndatoriri specifice, cum ar fi: devotamentul faţă de ţară, îndeplinirea 

cu buna-credinţă a funcţiilor publice încredinţate, apărarea ţării, contribuţii la cheltuielile publice. 

Alte îndatoriri fundamentale angajează deopotrivă pe cetăţenii moldoveni ca şi pe cetăţenii străini 

şi apatrizii aflaţi pe teritoriul ţării. Astfel, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, 

exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale sunt îndatoriri generale 

obligatorii. 

Astfel, 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. 

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Definiţi drepturile omului; 

2. Evidenţiaţi deosebirea între drepturile şi libertăţile omului; 

3. Enunţaţi clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

4. Enumeraţi îndatoririle fundamentael. Caracterizaţi-le. 

5. Principiul neretroactivitatii legii si implicatiile acestuia. 

6. Principiul prezumtiei de nevinovatie. 

7. Comentaţi art. 4 din Declaratia Drepturilor Omului si Cetateanului: 

8. "Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu vatamă altuia; astfel exerciţiul drepturilor 

naturale ale fiecărui om nu are limite decît acelea care asigură celorlalţi membri ai 

societăţii folosinţa aceloraşi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decît prin lege." 

9. Comentaţi art. 10 pct. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în care se arată: 

"Exercitarea acestor libertăţi (libertatea de exprimare) ce comportă îndatoriri şi 

responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrîngeri sau sancţiuni 

prevazute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru 

securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi 

prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a 

drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a 

garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti." 

10. Comparaţi art. 27 din Constituţie (libera circulaţie) cu art. 2 din Protocolul nr. 4 la 

Convenţia pentru Aparărea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale": 

1) Oricine se găseste în mod legal pe teritoriul unui alt stat are dreptul ăa circule în mod liber şi să-

şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. 
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2) Orice persoană este liberă să părăsească orice tară, inclusiv pe a sa. 

3) Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrîngeri decat acelea care, prevăzute 

de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, 

siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a 

moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

4) Drepturile recunoscute în paragraful 1 pot, de asemenea, în anumite zone determinate, să facă 

obiectul unor restrangeri care, prevazute de lege, sunt justificate de interesul public într-o societate 

democratică." 

11.  Comentaţi afirmaţia ”drepturile nu ne sînt date de Dumnezeu, nici de stat, ele ne aparţin în 

virtutea apartenenţei omului la specia umană”. 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 6. 

FORMELE ŞI MIJLOACELE DE EXERCITARE A SUVERANITĂŢII NAŢIONALE 

 

1. Formele de exercitare a suveranităţii  

2. Noţiunea de referendum 

3. Clasificarea referendum-urilor 

4. Forme de organizare a vieţii politice. Partide politice 

 

1. Formele de exercitare a suveranităţii 

Constituţia declară poporul drept deţinător al suveranităţii naţionale. Suveranitatea este 

exercitată din numele poporului de către reprezentanţii aleşi. Cetăţenii exercită suveranitatea prin 

intermediul dreptului lor la vot, ei fiind titularii drepturilor electorale.  

 Ţinem să identificăm principalele noţiuni ce ţin de principiul dat, şi anume: 

Drepturi electorale sunt 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.  

Referendumul este scrutinul prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante 

probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, având drept scop soluţionarea acestora, precum şi 

consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 

Dreptul de a alege, conform legislaţiei Republicii Moldova, 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.  

Dreptul de a fi ales îl au doar cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care întrunesc 

condiţiile prevăzute de Codul Electoral.  

Revocarea - retragerea de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupă o 
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funcţie publică eligibilă, precum şi retragere a mandatului primarului prin referendum local. 

 

2. Noţiunea de referendum 

Referendumul se exprimă în procedura 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. În 

conformitate cu art. 75( 1) din Constituţia RM, cele mai importante probleme ale societăţii şi ale 

statului sunt supuse referendumului. Deosebirea principală a procedurii de alegeri şi 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, iar 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 ş.a. Rezultatele referendumului pot fi determinate numai în 

temeiul sistemului majoritar.  

Referendumul este o formă a democraţiei directe, prin care se realizează suveranitatea 

poporului în cele mai importante probleme de interes naţional şi social, având drept scop 

soluţionarea acestora, precum şi consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit şi 

revocarea primarului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului). 

 

3. Clasificarea referendum-urilor 

Subliniem sunt mai multe criterii de clasificare a referendum-urilor, şi anume: 

1)  După modul de desfăşurare, referendum-urile se împart în:  

- obligatorii: se desfăşoară în strictă concordanţă cu prevederile legate.  

- facultative: se desfăşoară pe probleme considerate stringente de popor şi are loc la 

solicitarea unui anumit grup de cetăţeni. 

2) În dependenţă de subiecţii cu drept de a iniţia referendumul, acesta: 

-poale fi iniţiat de autorităţile publice centrale şi locale; 

-poate fi iniţiat de un anumit grup de cetăţeni cu drept de vot.  

3) După criteriul teritorial referendum-urile pot fi : 

- naţionale( republicane);  

- regionale; 

- locale. 

Referendumul republican sau naţional are loc pe întreg teritoriu al RM şi se desfăşoară în 

scopul exercitării puterii poporului şi participării lui nemijlocite la conducerea şi administrarea 

treburilor de stat. Cetăţenii participă la referendumul republican prin vot universal, egal, direct, 

secret şi liber exprimat. Actele adoptate prin referendumul republican au putere juridică după 

confirmarea lor de către Curtea Cortstituţională şi sunt executorii pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova. 

Iniţierea unui referendum republican poate fi făcută de: 

a) un număr de cel puţin 200.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot;  

b) un număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament; 

c) Preşedintele Republicii Moldova; 

d) Guvern. 

 

Referendumul local reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme de interes deosebit 
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destinat pentru sat (comună), sector, oraş (municipiu), raion, unitate administrativ-teritorială cu 

statut special. Revocarea primarului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului) se 

efectuează, de asemenea, prin referendum local.  

 

 

4. Forme de organizare a vieţii politice. Partidele politice 

Cetăţenii RM 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 alegeri.  

Potrivit legii privind partidele politice, acestea din urmă sunt asociaţii benevole, cu statut de 

persoană juridică, formate de cetăţenii RM cu drept de vot, care, prin activităţi comune şi în baza 

principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor 

politice. Partidele politice promovează valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la 

formarea opiniei publice, participă, prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri şi la 

constituirea autorităţilor publice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă, prin 

reprezentanţii lor, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, în vederea realizării voinţei lor 

politice, partidele se pot afilia organizaţiilor politice internaţionale.  

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt interzise partidele constituite din cetăţeni străini, 

constituirea şi activitatea partidelor, altor organizaţii politice ale statelor străine, precum şi a 

filialelor şi structurilor acestora. 

Nici o persoană nu poate fi constrânsă să adere sau să nu adere la un partid politic. Partidele 

politice sînt înregistrate la Ministerul Justiţiei al RM. 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Menţionaţi formele de exercitare a suveranităţii. 

2. Specificaţi semnificaţia termenului referendum. 

3. Ce înţelegeţi prin termenul drepturi electorale. Cine dispune de aceste drepturi? 

4. Corelaţi termenii ”dreptul de a alege” şi ”dreptul de a fi ales”. 

5. Enunţaţi definiţia referendum-ului; Conform legislaţiei, este aceast mijloc de exercitare a 

suveranităţii naţionale prevăzut În Republica Moldova. Argumentaţi. 

6. Clasificarea referendum-urilor. Deosebiri şi asemănări. 

7. Constataţi rolul referendum-urilor naţionale. Expuneţi importanţa referendm-urilor locale. 

8. Efectuaţi un studiu de caz folosind noţiunea referendum-ului naţional şi referendum-ului 

local. Constataţi dacă în Republica Moldova s-au desfăşurat astfel de referendm-uri. 

Enunţaţi rezultatele.  

9. Determinaţi formele de organizare a vieţii politice. 

10.  Definiţi partidul politic. Caracterizaţi.  

11. Efectuaţi un studiu de caz privind numărul partidelor politice şi frecvenţa apariţiei noilor 

partide politice în Republica Moldova.  

12. Expuneţi necesitatea existenţei partidelor politice. 

 

Note: 
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TEMA 7. SISTEMUL ELECTORAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

1. Noţiunea şi importanţa alegerilor 

2. Principiile dreptului electoral 

3. Autorităţi electorale, circumscripţii şi secţii de votare 

4. Asigurarea materială a desfăşurării alegerilor, monitorizarea şi reflectarea lor în mijloacele 

de informare în masă 

5. Listele electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, Campania electorală 

6. Buletinele de vot, votarea, numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor 

 

1. Noţiunea şi importanţa alegerilor 

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 teritorial-administrativă sau ale unei organizaţii sau un partid politic sau un organ colegial. 

În conformitate cu Codul electoral al RM, termenul de alegeri se referă la alegerile în Parlament, 

în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendum-urile.  

Alegerile sunt de diferite tipuri: 

directe: votare în care între alegător şi candidatul la postul electiv nu există distanţe care ar 

media exprimarea voinţei alegătorului. Alegătorul votează direct pentru candidatul la postul 

electiv. 

indirecte: electoratul alege doar reprezentanţi sau delegaţi care, la rândul lor, aleg candidaţii 

propuşi. 

ordinare: se desfăşoară în termenele prevăzute de constituţie sau lege, de regulă, în legătură 

cu expirarea termenului împuternicirilor; 

anticipate: se desfăşoară în cazul dezvoltării anticipate a Parlamentului, alegerea organului 

electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul 

reorganizării administrativ-teritoriale; 

alegeri desfăşurate într-un singur scrutin: când rezultatele alegerilor stabilesc după votarea 

unică a alegătorilor, având 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; 

repetate: se desfăşoară în cazurile în care alegerile deja efectuate se dovedesc a fi nevalabile, 

din cauza încălcării legislaţiei cu privire la alegeri. 

Există două noţiuni care nu trebuie confundate. Dreptul electoral reprezintă 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 RM. Iar sistemul electoral - procedurile utilizate 

pentru desemnarea de reprezentanţi ai poporului în organismele puterii centrale şi locale, fiind 

totodată modalitatea de repartizare a mandatelor disputate în alegeri în funcţie de rezultate. Pe 

lângă noţiunea de sistem electoral este utilizata pe larg şi noţiunea de scrutin. 

 

2. 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. 

Principiile electorale formează un sistem coordonat de garanţii şi proceduri care asigură 

desfăşurarea unor alegeri oneste, realizarea şi protecţia drepturilor electorale ale cetăţenilor. 
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Principiile electorale din Republica Moldova se clasifică în: 

- principiile organizării şi desfăşurării alegerilor; 

- principiile participării cetăţenilor Republicii Moldova la alegeri; 

Principiile organizării şi desfăşurării alegerilor reflectă condiţiile iniţiale de asigurare a 

alegerilor. Categoria dată include: 

Obligativitatea alegerilor, în Republica Moldova alegerile sunt unica modalitate obligatorie şi 

legală de formare a organelor reprezentative centrale şi de administraţie publică locală. 

Autenticitatea (nefalsijicarea) alegerilor: hotărârile Consiliului şi Biroului electoral, adoptate 

în limitele competenţei lor, sunt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi 

organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele 

lor, precum şt pentru toţi cetăţenii. 

Periodicitatea alegerilor: atribuţiile autorităţilor publice reprezentative centrale şi de 

autoadministrare locală sunt limitate în timp, dc aceea alegerile ordinare trebuie să se desfăşoare la 

anumite intervale de timp. 

Libertatea alegerilor: în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor trebuie 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 vreunui control şi fără a fi 

tras la răspundere pentru modul în care şi-a exercitai acest drept. 

Alternativitatea (competitivitatea) alegerilor: în listele de candidaţi trebuie să fie înregistraţi 

mai mult decât un candidat, în cazul numărului multiplu de mandate, numărul candidaţilor 

înregistraţi trebuie să fie mai mare decât numărul mandatelor disputate.  

Independenţa organelor electorale: pentru realizarea efectivă a alegerilor şi garantarea 

drepturilor electorale ale cetăţenilor se formează organe electorale speciale. Aceste organe 

electorale sunt independente de organele de stat şi de autoadministrare locală. 

Principiile participării cetăţenilor Republicii Moldova la alegeri sunt consacrate în Constituţia 

RM şi Codul electoral. Astfel, art. 2 alin. 1 din Codul electoral consacră că cetăţeanul RM 

participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Din categoria acestui 

principiu, deci se desprind: 

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 RM care au atins vârsta de 18 ani au dreptul de a alege, de a participa la 

procedurile electorale.  

Egalitatea dreptului electoral presupune că cetăţenii participă la alegeri în condiţii egale. 

Acest principiu se garantează prin acordarea tuturor alegătorilor posibilităţi egale din punct de 

vedere normativ, începând cu înaintarea candidaţilor, participarea la campania electorală şi votarea 

propriu-zisă: „în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegator având dreptul la un singur vot. Fiecare vot 

are putere juridică egală."  

Votarea directă presupune că cetăţenii RM cu drept de vot îşi exprimă opţiunile electorale în 

procesul alegerilor fără intervenţia altor persoane. Articolul 53 alin. 1 din Codul electoral al RM 

prevede: „Fiecare alegator votează personal. Votarea în locul altor persoane este interzisă". 

Secretul votului exclude orice control din partea oricăror organe sau funcţionari publici a 

modului în care cetăţenii şi-au exprimat sau îşi exprimă opţiunile electorale.  

Libertatea exprimării opţiunii electorale 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-1 face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-1 împiedica să-
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şi exprime voinţa în mod independent.
 

 

3. Autorităţi electorale, circumscripţii şi secţii de votare 

Prin noţiunea de organe electorale subînţelegem instituţiile care organizează desfăşurarea 

alegerilor Parlamentului, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea 

referendum-urilor. 

Pornind de la conţinutul legislaţiei electorale naţionale, formarea bazelor organizaţional-

tehnologice 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 sistemul organelor electorale se compune din Comisia Electorala 

Centrală, Consiliile Electorale de Circumscripţie, Birourile Electorale ale secţiilor de volare.
 

Comisia Electorală Centrală este organul de stat constituit pentru realizarea politicii 

electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
 
Aceasta este constituită din 9 membri cu vot 

deliberativ. Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor 

organizaţii social-politice. Componenta nominală a comisiei se confirmă prin hotărârea 

Parlamentului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Membrii Comisiei Electorale Centrale sunt 

inamovibili (nu pot fi transferaţi, înlocuiţi sau destituiţi din funcţie). Vacanţa funcţiei de membru 

poate interveni în caz de expirare a împuternicirilor, de demisie, de demitere sau de deces. 

Comisia Electorală Centrală este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar si sigiliu cu 

imaginea stemei de stat. 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sunt aleşi din rândul 

membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor 

acesteia. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei activează permanent, ceilalţi membri 

ai comisiei sunt convocaţi de preşedintele comisiei după caz. Funcţia de preşedinte al comisiei este 

asimilată funcţiei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte şi de secretar al comisiei - funcţiei de 

viceministru. Mandatul Comisiei Electorale Centrale este de 5 ani. La expirarea acestui termen, 

componenţa comisiei poate fi modificată. 

Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea 

membrilor cu drept de vot deliberativ. Comisia Electorală Centrală adoptă hotărâri cu votul 

majorităţii membrilor cu drept de vot deliberativ. Hotărârile Comisiei Electorale Centrale, 

adoptate în limitele competenţei acesteia, sunt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, 

instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice 

şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii. 

Circumscripţie electorală - unitate electorală administrativă în care se desfăşoară 

operaţiunile de alegere a deputaţilor în organele reprezentative ale statului, şefului de stat, 

membrilor organelor de autoadministrare locală şi se desfăşoară referendum-urile.  

Conform Codului electoral al RM, Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte 

de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund unităţilor administrativ-teritoriale 

de nivelul doi ale RM. Pentru alegerile consiliilor locale şi ale primarilor, fiecare raion, oraş, 

municipiu, sat constituie o singură circumscripţie electorală. 

Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie consiliile 

electorale de circumscripţie. Consiliile electorale de circumscripţie se constituie în componenţa 

a 7-11 membri cu drept de vot deliberativ.  
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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. 

Ele se amenajează în aşa fel, încât toţi alegătorii să-şi poată exercita dreptul de vot în condiţii 

optime. 

În Republica Moldova, pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor, circumscripţiile 

electorale se divizează în secţii de votare. Secţiile de votare se constituie cu cel puţin 35 de zile 

înainte de data alegerilor şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegatori. Secţiile de 

votare speciale pot li constituite pe lângă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri şi cămine pentru 

bătrâni. 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.  

Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de 

circumscripţie cu cei puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor din 5-11 membri cu drept de vot 

deliberativ. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru reterendum-uri republicane, birourile 

electorate ate secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen. Membrii biroului electoral al 

secţiei de volare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid.  

 

4. Asigurarea materială a desfăşurării alegerilor, monitorizarea şi reflectarea lor în 

mijloacele de informare în masă 

În Republica Moldova, cheltuielile legate de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor le suportă 

statul. Cuantumul mijloacelor financiare este stabilit de Parlament. 

Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile pun la 

dispoziţia consiliilor şi birourilor electorale localurile şi echipamentul necesar pentru organizarea, 

desfăşurarea şi totalizarca rezultatelor alegerilor, iar mijloacele de informare în masă finanţate de 

la buget publică gratuit declaraţiile şi materialele prezentate de consiliile electorale, programele 

preelectorale ale concurenţilor electorali şi alte materiale referitoare la alegeri, inclusiv cele ce ţin 

de educaţia civică şi de informarea alegătorilor despre alegeri. 

Un rol deosebii în desfăşurarea democratică a alegerilor îl joacă observatorii acreditaţi.  

În perioada electorală, mijloacele de informare se bucură de aceleaşi drepturi ca şi 

observatorii acreditaţi. Instituţiile publice ale audiovizualului sunt obligate, iar cele private sunt în 

drept, la cererea Comisiei Electorale Centrale, să organizeze, pe parcursul întregii campanii 

electorale, dezbateri publice în condiţii echitabile, pentru toţi concurenţii electorali.  

 

5. Listele electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, campania electorală 

Listă electorală - 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. Listele electorale sunt întocmite de către primărie, în două exemplare, 

pentru fiecare secţie de votare. 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. 

Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi candidaţii independenţi depun 



30 

 

actele necesare pentru înregistrare numai după ce Comisia Electorală Centrală şi consiliile 

electorale de circumscripţie respective fac publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul 

primirii documentelor. În cazul în care reprezentanţi ai mai multor partide, mai multor organizaţii 

social-politice, mai mulţi candidaţi independenţi depun în acelaşi timp toate documentele necesare 

la biroul desemnat pentru înregistrare, ordinea de primire a documentelor se stabileşte prin tragere 

la sorţi. 

Organul electoral respectiv efectuează înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri în 

decursul a 7 zile de la data primirii actelor. Organul electoral respectiv va elibera candidaţilor 

înregistraţi legitimaţii de candidaţi în cel mai scurt timp posibil. După expirarea termenului 

prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, organul electoral respectiv publică integral lista 

candidaţilor pe care i-a înregistrat, indicând în ea numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, 

apartenenţa politici, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi denumirea partidului, a altei 

organizaţii social-politice care i-a desemnat. Listele de candidaţi vor fi disponibile pentru 

consultare la fiecare secţie de votare. 

Campanie electorală este perioada de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina 

pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, 

pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală 

Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului 

electoral din alegeri sau în ziua votării. 

Activităţile din campania electorală se exercită prin agitaţie electorală. Agitaţie electorala 

reprezintă acea acţiune de pregătire şi difuzare a informaţiei, care are scopul de a-i determina pe 

alegatori să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali. 

 

6. Buletinele de vot, votarea, numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor 

În conformitate cu art.48 din Codul electoral modelul şi textul buletinului de vot pentru 

alegerea Parlamentului se aprobă prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. Buletinul de vot se 

divizează în patrulatere, corespunzător numărului de concurenţi electorali care participă la alegeri. 

Concurenţii electorali se înscriu în buletine în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic 

de către organul electoral respectiv.  

Buletinele de vot se tipăresc pe hârtie mată, cel târziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, într-

o cantitate corespunzătoare numărului de alegători.  

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00. În timpul rezervat votării se 

interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine 

în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care pun pe alegători în pericol 

sau fac imposibilă efectuarea votării. 

Fiecare alegător votează personal. Biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului 

buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea 

buletinului de vot, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui său. Buletinul de vot 

se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Astfel alegătorul va aplica 

ştampila cu inscripţia „Votat" în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea 

ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Dacă alegătorul a completat 

greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei dc votare anulează acest buletin şi îi 

eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. 

După expirarea timpului rezervat votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 

anunţă încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. Biroul electoral al secţiei de 
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votare începe numărarea voturilor. Înainte de a se deschide urnele de vot, toate buletinele de vot 

ramase neutilizate se numără şi se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicându-

se pe ele ştampila cu menţiunea „Anulat”, apoi se leagă separat şi se sigilează. La fel biroul 

electoral al secţiei de votare stabileşte numărul alegătorilor, cărora le-au fost eliberate buletinele 

de vot, pe baza numărului de alegători din listele electorale şi din listele suplimentare în dreptul 

numelui cărora figurează semnături. După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor autorizate să 

asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întâi se deschid urnele de vot mobile, se 

numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne. 

Rezultatul numărării voturilor se examinează în şedinţa biroului electoral al secţiei de votare 

şi se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 

ceilalţi membri ai biroului. Constatarea totalurilor votării, rezultatele alegerilor şi validarea lor 

finalizează procesul de exprimare a opţiunilor electorale ale alegătorilor. 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. 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.  

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Defininiţi noţiunea alegerilor. 

2. Stabiliţi  importanţa alegerilor. 

3. Deosebiţi conceptul alegerilor de noţiunea de referendum. 

4. Enumeraţi principiile dreptului electoral. Caracterizaţile. 

5. Prin ce se deosebesc principiile organizării şi desfăşurării alegerilor de principiile 

participării cetăţenilor la alegeri. Faceţi o corelaţie între aceste principia. 

6. Determinaţi elementele principale ale procesului electoral şi a procedurii de efectuare a 

alegerilor. 

7. Apreciaţi rolul autorităţilor publice în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

8. Descrieţi procedura votării. 

 

Sugestii pentru lucru indivdual: 

- Efectuaţi un studiu de caz pe tema: ”Alegerile republicane în Republica Moldova”. 

- Referat pe tema: ”Referendumul şi importanţa acestuia în viaţa politică a societăţii”. 

 

Note:  
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TEMA 8. PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

1. Noţiunea şi atribuţiile Parlamentului 

2. Structura şi organizarea internă a Parlamentului Republicii Moldova 

3. Funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova 

4. Procedura legislativă (legiferarea). 

 

1. Noţiunea şi atribuţiile Parlamentului 

Parlamentul este un organ de stat reprezentativ, al cărui funcţie principală în sistemul de separaţie 

a puterilor constă în exercitarea puterii legislative.  

Parlamentul aprobă programele de guvernare, sau demiterea acestora, controlează executivul, 

stabileşte liniile directoare ale politicii interne şi externe ale statului şi realizează funcţia 

legislativă a statului.  

În conformitate cu articolul 66 din Constituţie, Parlamentul RM are următoarele atribuţii de bază: 

- adoptă legi, hotărâri şi moţiuni; 

- declară referendum-uri; 

- interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării; 

- aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului; 

- aprobă doctrina militară a statului; 

-  exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele şi în limitele 

prevăzute de Constituţie; 

- ratifică, denunţă, suspendă şi anulează acţiunea tratatelor internaţionale încheiate de 

Republica Moldova; 

- aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui; 

- exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic şi de 

altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile şi 

creditele de stat din surse străine; 

-  alege şi numeşte persoane oficiale de stat, in cazurile prevăzute de lege; 

-  aprobă ordinele şi medaliile Republicii Moldova; 

- declară mobilizarea parţială sau generală; 

- declară starea de urgenţă, de asediu şi de război; 

- iniţiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societăţii; 

- suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale, în cazurile prevăzute de lege; 

- adoptă acte privind amnistia; 

- îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi. 

 

2. Structura şi organizarea internă a Parlamentului Republicii Moldova 

Parlamentul Republicii Moldova este unicameral cu un număr total de 101 deputaţi (art. 60 

din Constituţie). 

După constituirea legala a Parlamentului se alege Preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii 

şi se formează Biroul permanent al Parlamentului. În Republica Moldova, Preşedintele 

Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului, prin vot secret. Vicepreşedinţii 

Parlamentului se aleg cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Vicepreşedinţii Parlamentului 

îndeplinesc atribuţiile Preşedintelui, la rugămintea sau în absenta acestuia, inclusiv semnează 

legile şi hotărârile adoptate de Parlament. 
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Biroul permanent - organ colegial de conducere al Parlamentului, care se formează, ţinîndu-

se seama de reprezentarea proporţională a fracţiunilor în Parlament. Din el fac parte, din oficiu: 

Preşedintele Parlamcentului şi vicepreşedinţii.  

Comisiile parlamentare sunt organe interne de lucru ale parlamentarilor, de competenţă 

specială. Pot fi constituite comisii permanente, comisii speciale şi comisii de anchetă. Comisie 

permanentă - organ de lucru al Parlamentului, care pregăteşte lucrările acestuia, precum şi exercită 

funcţiile parlamentare, în special a celei legislative şi a celei de control. Comisiile permanente se 

aleg pe întreaga durată a legislaturii şi răspund în faţa Parlamentului. Numărul comisiilor, 

denumirea, componenta numerică şi nominală a fiecărei comisii se hotărăşte de Parlament, la 

propunerea Biroului permanent. Un deputat poate fi membru numai al unei comisii permanente. 

Deputaţii sunt obligaţi a fi membri ai uneia din comisiile permanente. 

Comisie specială - organ de lucru al Parlamentului constituit cu scopul elaborării unor acte 

legislative complexe, pentru avizarea lor sau pentru alte scopuri.  

Comisie de anchetă - organ de lucru al Parlamentului creat la cererea unei fracţiuni parlamentare 

sau a unui grup de deputaţi aleşi cu scopul cercetării unor fapte sau cauze.  

Fracţiunile parlamentare constituie organisme interne ale Parlamentului formate din 

parlamentari. Existenţa fracţiunilor 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.  

 

3. Funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova 

Perioada de împuternicire a componenţei Parlamentului este de 4 ani şi se numeşte legislatura 

Parlamentului. Iar perioada de timp pe parcursul căreia Parlamentul se întruneşte pentru 

dezbaterea şi soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa organului reprezentativ se numeşte 

sesiune. 

Există două tipuri de sesiuni: cele ordinare şi extraordinare.  Parlamentul se întruneşte în două 

sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul 

lunii iulie, iar sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii 

decembrie. Parlamentul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea 

Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului sau a 1/3 din numănil deputaţilor.  

Şedinţele reprezintă intervalul de timp din cadrul sesiunii când parlamentarii se adună efectiv 

şi nemijlocit. Parlamentul îşi desfăşoară activitatea sub formă de şedinţe în plen şi de şedinţe ale 

comisiilor permanente. Şedinţele Parlamentului sunt deliberative cu participarea majorităţii 

deputaţilor aleşi şi se desfăşoară, de regulă, conform ordinii de zi care se întocmeşte de Biroul 

permanent. Dezbaterile constau în discutarea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi 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.  

Votul este mod de adoptare a hotărârilor de către organele de stat colegiale, de organismele de 

conducere a partidelor şi ale diferitor organizaţii. Votul este direct. Votul este egal, indiferent de 

apartenenţa Parlamentam lui la un grup majoritar sau minoritar. Votul este universal fiind inerent 

fiecărui parlamentar. Votul este public, publicitatea derivă din caracterul public al şedinţelor şi e 

deschis pentru că deputatul se exprimă public. 

Legile, hotărârile şi alte acte se adoptă de către Parlament cu votul majorităţii după cum 

urmează: 
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legile constituţionale - cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleşi; 

legile organice - cu votul majorităţii deputaţilor aleşi; 

legile ordinare, hotărârile şi alte acte - cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. 

 

4. Procedura legislativă (legiferarea) 

Procedura legislativă se realizează în mai multe etape, care sunt procedeele juridice de creare a 

actului normativ-juridic. 

Elaborarea actului legislativ presupune parcurgerea următoarelor etape a procedurii legislative: 

- iniţierea proiectului de act legislativ; 

- dezbaterea proiectului; 

- adoptarea proiectului; 

- promulgarea; 

- publicarea actului legislativ. 

Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor, Preşedintelui RM, Guvernului şi Adunării 

Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, care sunt consideraţi autori ai proiectelor de 

acte legislative sau ai propunerilor legislative.  

Legea trebuie să conţină următoarele elemente constitutive ale unui act legislativ: 

titlu; preambulul; clauza de adoptare; dispoziţii generale; dispoziţii de conţinut; dispoziţii finale şi 

tranzitorii; anexe (după caz). 

Proiectele de legi, înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului, se dezbat, în două lecturi. 

Proiectele de legi ordinare, la decizia Parlamentului pot fi adoptate într-o singură lectură, cele 

organice se adoptă numai după dezbaterea lor în a două lectură, iar proiectele de legi 

constituţionale, proiectele de legi organice în problemele bugetului, finanţelor, economiei care 

necesită considerabile cheltuieli financiare, proiectele de legi complexe, precum şi proiectele de 

legi în alte probleme importante, la decizia Parlamentului, pot fi supuse dezbaterii şi în a treia 

lectură. 

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. Legile adoptate de Parlament se promulgă de către Preşedintele RM.  

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. Publicarea actelor normative constituie etapa decisivă ce finalizează 

procesul de elaborare a legilor.  

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Identificaţi noţiunea Parlamentului. 

2. Stabiliţi importanţa parlamentului în raport cu alte autorităţi statale. 

3. Parlamentul – ca structură ce reprezintă puterea legislativă în stat – îndeplineşte o serie de 

funcţii. Identificaţi-le şi explicaţi-le.  

4. Caracterizaţi atribuţiile parlamentului. Care este rolul social al acestora? 

5. Menţionaţi locul şi rolul Parlamentului în stat, ca unică autoritate reprezentativă. 

6. Explicaţi procedura de constituire a Parlamentului. 

7. Prin ce se deosebesc parlamentele unicamerale de cele bicamerale? 

8. Ce fel de Parlament este Parlamentul Republicii Moldova, reieşind din întrebarea expusă la 

p. 7? 
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9. Expuneţi procedura alegerii şi numirii în funcţie a Preşedintelui Parlamentului şi a 

vicepreşedinţilor. 

10. Cine este actualul Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova? 

11. Cîţi vicepreşedinţi ai Parlamentului are parlamentul Republicii Moldova? 

12. Care este rolul biroului permanent în cadrul funcţionării Parlamentului? 

13. Ce înţelegeţi prin fracţiuni parlamentare? 

14. Cîte fracţiuni parlamentare sînt în actualul parlament al Republicii Moldova? 

15. Stabiliţi noţiunea comisiilor parlamentare. 

16. Care este rolul acestora în activitatea autorităţii reprezentative? 

17. Enumeraţi şi caracterizaţi tipurile comisiilor parlamentare. 

18. Cîte comisii permanente are actualul Parlament al Republicii Moldova? 

19. Determinaţi modul de funcţionare al Parlamentului/ 

20. Cîte sesiuni ordinare sînt prevăzute anual? 

21. Evidenţiaţi etapele procedurii legislative. Descrieţi-le.  

22. Efectuaţi un  studiu de caz ”Funcţionarea Parlamentului. Şedinţe ordinare. Adoptarea unui 

proiect de lege”.  

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 9. STATUTUL DEPUTATULUI ÎN PARLAMENT 

 

1. Natura juridică a mandatului parlamentar  

2. Durata mandatului parlamentar 

3. Statutul deputatului în Parlament 

4. Conţinutul mandatului parlamentar 

 

1. Natura juridică a mandatului parlamentar 

Mandat - împuternicire dată de cetăţeni unei persoane aleasă de ei pentru a vorbi şi a acţiona în 

numele lor. Mandatul parlamentar înseamnă misiunea încredinţată de către alegatori unui ales şi 

durata acestei misiuni.
 

Mandatul parlamentar este reprezentativ (nu imperativ) şi are un conţinut predeterminat, drepturile 

şi obligaţiile ce revin parlamentarului fiind stabilite prin Constituţie şi prin legi. Fiecare 

parlamentar reprezintă naţiunea în întregul ei.  

Mandatul parlamentar are următoarele trăsături principale: 

Mandatul parlamentar este general, parlamentarul fiind reprezentantul întregii naţiuni şi pentru 

toate interesele acesteia; 

Mandatul parlamentar este independent, deputaţii procedează conform convingerilor sale şi 

deciziile reprezentanţilor desemnaţi prin alegeri nu necesită aprobare de popor pentru a căpăta 
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valoare juridică; 

- Mandatul parlamentar este irevocabil. Este o garanţie suplimentară a independenţei şi presupune 

imposibilitatea revocării deputaţilor aleşi înainte de expirarea mandatului.  

 

2. Durata mandatului parlamentar 

Deputaţii intră în exercitarea mandatului din momentul alegerii şi validării ulterioare a acestuia. 

Documentul care confirmă acest drept este certificatul eliberat de Comisia Electorală Centrală. În 

acelaşi timp, 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. 

Durata mandatului parlamentar în RM este 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. În caz de demisie sau de deces, intervine vacanta mandatului 

de deputat. Cererea de demisie se prezintă Preşedintelui Parlamentului, iar acesta din urma, prin 

hotărârea sa, va lua act de cererea de demisie a deputatului şi va declara mandatul vacant.  

 

3. Statutul deputatului în Parlament 

Statutul deputatului în Parlament este determinat de Constituţie, de Legea Republicii Moldova 

despre statutul deputatului în Parlament
 
şi de Regulamentul Parlamentului. 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. 

Categoria măsurilor de protecţie cuprinde: indemnizaţii, incompatibilităţi şi imunităţi. 

Indemnizaţiile parlamentarilor sunt divizate în două categorii de plăţi: una fixă (salariul) şi alta 

variabilă (legată de participarea la şedinţe). Componenţa indemnizaţiilor deputaţilor RM cuprind: 

salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă, spor pentru grad ştiinţific, indemnizaţia zilnică 

pentru participare la lucrările în plen, în comisie sau la şedinţele biroului permanent, diurnele. 

Deputaţii care nu dispun de spaţiu locativ în municipiul Chişinău sunt asiguraţi cu apartament de 

serviciu pe durata mandatului. Deputaţii în Parlamentul RM au dreptul la concediu anual plătit, la 

concediu pentru interesele personale şi la concediu medical. 

Totodată, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu 

excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.  

Legea privind statutul deputaţilor în Parlament (art.9) stabileşte ca imunitatea parlamentară are ca 

scop protejarea deputatului în Parlament împotriva urmăririlor judiciare şi garantarea libertăţii lui 

de gândire şi de acţiune.  

Acţiunea penala împotriva deputatului poate fi intentată numai de Procurorul General”. 

Regulamentul Parlamentului stabileşte sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor lor: 

avertismentul; chemarea la ordine; retragerea cuvântului; lipsirea de cuvânt pe o durată de până la 

5 şedinţe; eliminarea din sala de şedinţe; interzicerea participării la şedinţele plenare pe o durată 

de până la 10 şedinţe. 

 

4. Conţinutul mandatului parlamentar 

Prin conţinut al mandatului parlamentar se înţelege totalitatea drepturilor pe care le conferă şi 

obligaţiilor pe care le presupune acesta. Deputatul are dreptul:
 

a) să aleagă şi să fie ales în organele Parlamentului; 
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b) să-şi exprime părerea asupra componenţei nominale a organelor formate de Parlament şi asupra 

candidaturilor persoanelor oficiale în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea 

lor de către Parlament; 

c) să facă propuneri legislative în scris spre a fi examinate de Parlament; 

d) să facă propuneri şi observaţii asupra ordinii de zi a şedinţei, asupra esenţei problemelor puse în 

discuţie şi modului lor de examinare; 

e) să dea dovadă de iniţiativă şi să facă propuneri vizând examinarea la şedinţele Parlamentului a 

dărilor de seamă sau a informaţiilor prezentate de orice organ sau persoană oficială, aflată în 

subordinea sau sub controlul Parlamentului; 

f) să pună problema votului de încredere în Guvern, în persoanele oficiale alese, numite sau 

confirmate de Parlament, dacă propunerea este susţinută de cel puţin o pătrime din deputaţii aleşi; 

g) să propună spre examinare Parlamentului probleme ce ţin de controlul asupra modului în care 

organele de stat şi cele obşteşti, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile (mai departe unităţi) 

execută legile şi hotărârile Parlamentului; 

h) să participe la dezbateri, să facă interpelări, să adreseze întrebări reporterilor şi preşedintelui 

şedinţei, să ceară răspunsuri; 

i) să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note 

informative; 

j) să facă amendamente la proiectele de legi. de hotărâri şi de alte acte normative. 

Deputatul are dreptul de a vizita, prezentând legitimaţia de deputat, orice organ de stat şi obştesc, 

orice unitate, în modul stabilit de Biroul permanent. Orice persoană oficială este obligată, la 

legitimarea dreptului, să pună la dispoziţia deputaţilor informaţia necesară fără concordanţe şi 

permisiuni suplimentare.  

Deputaţii au următoarele obligaţii: 

- 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 obiigaţiilor 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. 

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Stabiliţi natura juridică a mandatului parlamentar. 

2. Explicaţi semnificaţia termenului de ”mandat„. 

3. Enumeraţi şi caracterizaţi trăsăturile mandatului parlamentar. 

4. Determinaţi durata mandatului parlamentar. 

5. Apreciaţi cadrul normativ care stabileşte statutul deputatului în parlament. 

6. În care cazuri poate fi prelungit exercitarea mandatului parlamentar? 

7. Distingeţi noţiunile de incompatibilitate şi noţiunea de imunitate. Caracterizaţi-le; 

8. Descrieţi procedura acordării indemnizaţiilor. De ce tipuri de indemnizaţii beneficiază 

deputaţii? 

9. Stabiliţi măsurile de răspundere disciplinară a deputaţilor. Caracterizaţile. 

10. Apreciaţi conţinutul mandatului parlamentar. 

11. Elucidaţi drepturile şi îndatoririle deputaţilor în parlament. 

12. În temeiul prevederilor constituţionale stabiliţi numărul deputaţilor în Parlamentul 
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Republicii Moldova. 

13. Apreciaţi şi stabiliţi rolul Curţii Constituţionale în cadrul procedurii de validare a 

mandatului parlamentar. 

14. În baza legislaţiei, apreciaţi condiţiile care pot fi întrunite pentru a deveni deputat în 

parlament. 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TEMA 10. PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA 

 

1. Noţiune de şef de stat şi locul lui în sistemul autorităţilor publice al RM 

2. Dobîndirea mandatului de Preşedinte al RM 

3. Atribuţiile şi actele Preşedintelui RM 

4. Garanţii de exercitare a mandatului Preşedintelui RM 

 

1. Noţiune de şef de stat şi locul lui în sistemul autorităţilor publice ale RM 

Termenul şeful statului, astăzi, este sinonim cu cel al preşedintelui. Etimologic, un 

„preşedinte" este persoana care prezidează, care se află la conducere. Cuvântul preşedinte se 

obişnuieşte a fi utilizat pentru titluri de şefi ai statelor din majoritatea republicilor lumii, fie că e 

ales de popor, de un legislativ sau un colegiu electoral special. 

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. 

În republici, forma democratică de guvernare poate fi prezidenţiala, semi-prczidenţială sau 

parlamentară. Cel mai elocvent exemplu al unei republici prezidenţiale îl reprezintă Statele Unite 

ale America. Conform Constituţiei americane, „puterea executivă va fi exercitată de Preşedintele 

Statelor Unite ale Americii". 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, ministru consuli, judecători la Curtea Supremă de Justiţie, acordă mandate 

de senatori în condiţiile prevăzute de Constituţie, în cazuri excepţionale el poate să convoace 

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.  

Un exemplu edificator pentru particularităţile funcţiilor şi ale prerogativelor şefului statului în 

republicile semi-prezidenţiale este Republica Franceză. Statutul deosebit al Preşedintelui reiese 

din faptul că el este considerat un simbol al statului şi al unităţii naţionale - o instituţie care, de 

rând cu Camerele legislative, este investită cu putere supremă. Constituţia Franţei nu prevede 

expres că puterea executivă aparţine Preşedintelui, însă ea enumera prerogativele sale formal-

juridice, care pot fi divizate în împuterniciri executate de el personal şi împuterniciri secundate de 
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contrasens natura Primului-ministru, iar în caz de necesitate - şi a miniştrilor responsabili. În 

realitate, însă, Preşedintele francez deţine puterea executivă şi aceasta se observa clar în modul de 

desemnare a Primului-ministru şi a miniştrilor. Preşedintele prezidează şedinţele Guvernului şi 

numai în acest caz şedinţele sunt deliberative. De asemenea, el este şi garantul independenţei 

autorităţilor judiciare.  

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 acestei ţări, este şeful statului şi 

reprezintă unitatea naţională a ţării. Ca în orice stat parlamentar, el promulgă legile adoptate de 

Parlament, hotărârile 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 ctc. 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 Prim-nimistru, iar uneori - de ministrul responsabil. Actele Preşedintelui capătă putere de 

lege numai în baza unei hotărâri adoptate de Guvern sau de Parlament. Miniştrii nu sunt 

subordonaţi şefului statului şi nu sunt responsabili în faţa acestuia. De fapt, nu exista nici o 

activitate pe care Preşedintele Italiei ar putea să o desfăşoare fără implicarea Parlamentului sau al 

Guvernului, în practică, această „colaborare" ia forma unei vădite subordonări a şefului statului, în 

special în faţa Guvernului. 

 

2. Dobândirea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova 

Dobândirea mandatului se referă la procesul desemnării şefului de stat, care depinde de forma 

concretă de guvernământ a unui stat.  

Se cunosc patru modalităţi de dobândire a mandatului de şef al statului: 

Dobândirea mandatului pe cale ereditară se întâlneşte în cazul statelor, care au în frunte un 

monarh.  

Desemnarea şefului de stat prin vot universal se foloseşte în regimurile prezidenţiale şi semi-

prezidenţiale. În aceste ţări (SUA, Franţa, Finlanda) Preşedintele este ales de către întregul popor, 

prin sufragiu universal, iar legitimitatea sa democratică este suportată de faptul că el beneficiază 

de mandatul popular. 

Desemnarea şefului statului de către Parlament. Deosebim două categorii: 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). 

 Desemnarea şefului de stat prin intermediul unui colegiu electoral constă în alegerea 

Preşedintelui de către un corp electoral special alcătuit 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. 

Modalitatea de desemnare a şefului de stat se face în dependenţă de etapa socială, economică, 
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politică şi culturală de dezvoltare pe care l-a atins un popor.  

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, alegerile pentru un nou Preşedinte al 

Republicii Moldova se desfăşoară cu cel mult 45 de zile înainte de ziua expirării mandatului 

Preşedintelui în exerciţiu. Atunci, însă, când intervine vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii 

Moldova în urma demiterii, demisiei, imposibilităţii definitive de a exercita atribuţiile sau decesul, 

alegerile pentru un nou Preşedinte se vor organiza în termen de 2 luni de la dala când a intervenit 

vacanţa funcţiei. 

Data alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se stabileşte prin hotărârea 

Parlamentului. Faţă de candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova sunt înaintate 

următoarele condiţii: să fie cetăţean 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.  

Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate să-şi retragi candidatura în 

orice moment până la declararea începutului votării. 

Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se desfăşoară la şedinţa publică 

specială a Parlamentului la dala stabilită. Fiecare candidat are dreptul de a se adresa Parlamentului 

cu un discurs şi de a răspunde la întrebările deputaţilor. 

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.
 

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 anticipate la 25.02.2001). Atunci, Preşedintele a declarat 

dizolvarea Parlamentului de legislatura a XIV-a şi a stabilit data pentru desfăşurarea alegerilor 

parlamentare anticipate. 

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. Hotărîrea Parlamentului şi actele 

comisiei speciale se prezintă imediat Curţii Constituţîottale. 

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 hotarîre cu privire la validarea rezultatelor 

alegerilor, care se publică imediat. În cazul în care Curtea Constituţionala nu validează rezultatele 

alegerilor pentru functia de Preşedinte al Republicii Moldova se organizează, în termen de 3 zile 
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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 in 

faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale. 

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.  

Demisia reprezintă o manifestare unilaterala şi voluntară de voinţă din partea Preşedintelui, 

prin care acesta renunţă la funcţie şi, astfel, încetează, înainte de termen, exercitarea mandatului 

prezidenţial. 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, eare 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 dc demitere se aduce imediat la cunoştinţa 

Preşedintelui, care poate să dea explicaţii cu privire la faptele care i se impută. 

- Imposibilitatea definitivă a exercitării atribuţiilor trebuie să aibă un caracter ireversibil fiind 

o situaţie determinată pe cale medicală. Imposibilitatea exercitării atribuţiilor mai mult de 60 de 

zile de către Preşedintele 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 până la definitivarea alegerilor noului 

Preşedinte se instituie interimatul funcţiei, conform art.91 din Constituţie. Constituţia RM, 

stabileşte că interimatul funcţiei prezidenţiale se va asigura, în ordine, de Preşedintele 

Parlamentului sau de Primul-ministru. La fel Legea supremă prevede că 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 regulilor generale de 

demitere a Preşedintelui (art.89). 

 

3. Atribuţiile şi actele Preşedintelui Republicii Moldova 

Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova se grupează pe categorii, în funcţie de anumite 

criterii. 

 După criteriul obiectului atribuţiilor se disting: atribuţii de natură politică, atribuţii 

executive, militare, judiciare, diplomatice. 

După criteriul conţinutului atribuţiilor: 

Atribuţii privind legiferarea. 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 Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată anterior. Preşedintele promulgă legea. 

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 chiar îl obligă (moral) pe Preşedinte să vegheze 

asupra respectării constituţionalităţii actelor normative. 

Atribuţii privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice. Legea fundamentală 
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prescrie şi stabileşte limpede 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). 

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 încredere acordat de Parlament; să numească şi 

să revoce, la propunerea Primului-ministru, unii membri ai Guvernului, în cazurile de remanieri 

guvernamentale sau de vacanţă a tuncţiei. 

Atribuţii în domeniul apărării şi asigurării ordinii publice. Preşedintele este comandant 

suprem al forţelor armate; el poate declara, cu aprobarea prealabila 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. 

Atribuţii in 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 in numele Republicii Moldova, 

acreditează şi recheamă reprezentanţi diplomatici, primeşte scrisori de acreditare şi de rechemare 

ale reprezentanţilor diplomatici din alte state. 

Alte atribuţii, se conţin în art. 88 al Constituţiei şi se referă la conferirea de decoraţii şi titluri 

de onoare; acordarea de grade militare supreme; numirea în funcţii publice; soluţionarea 

problemelor cetăţeniei; acordarea de ranguri diplomatice; conferirea de grade superioare de 

clasificare diferitor categorii de funcţionari etc. 

Art. 94 alin. (1) din Constituţie prevede că în exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele 

Republicii Moldova emite decrete, obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului. 

Decretele se publică în Monitorul Oficial al Republica Moldova.  

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 stalului, precum şi 

pentru atribuţiile dc reprezentare a statului pe plan intern şi extern. 

 

4. Garanţii de exercitare a mandatului Preşedintelui Republicii Moldova 

Legea privind asigurarea activităţii Preşedintelui RM din 11.03.1997, stabileşte garanţiile de 

asigurare materială şi de protecţie socială necesare exercitării funcţiei de Preşedinte. Astfel, în 

exerciţiul mandatului, Preşedintele Republicii Moldova este asigurat cu locuinţă de serviciu în 

municipiul Chişinău, dotată şi amenajată special, la fel, cu reşedinţă de serviciu în satul Condriţa 

şi cu vilă de serviciu în satul Holercani. In caz de încetare a mandatului în condiţiile art. 90 alin. ( 

1) din Constituţie, locuinţa, reşedinţa şi vila de serviciu vor fi eliberate. 

Preşedintele Republicii Moldova poate dispune de mijloace de transport auto cu destinaţie 

specială, iar în caz de necesitate, de elicopter amenajat special, destinat folosirii în comun de către 

conducerea statului. În caz de deplasare peste hotarele ţării, acesta beneficiază de rută specială de 

zbor. Securitatea Preşedintelui Republicii Moldova şi a membrilor familiei lui este asigurată de 

stat prin serviciile respective. 
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Atât şeful statului cât şi membrii familiei lui sunt garantaţi cu asistenţă medicală specială 

gratuită şi de medic personal beneficiind şi de dreptul la tratament balneo-sanatorial gratuit în 

instituţiile respective ale ţării, in ceea ce priveşte concediul de odihnă al Preşedintelui, acesta este 

anual şi de 36 de zile lucrătoare. 

În caz de suspendare din funcţie pentru săvârşirea unor fapte grave prin care a încălcat 

prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova dispune de următoarele garanţii, până la 

hotărârea demiterii din funcţie: salariu lunar, locuinţă de serviciu, automobil, asistenţă medicală 

specială, asigurare a securităţii. Iar în caz de expirare a mandatului de demisie sau de 

imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al 

Republicii Moldova beneficiază de: pensie (75 la sută din salariul lunar al Preşedintelui în 

exerciţiu), asistenţă medicala gratuită pe viaţă şi o dată pe an, tratament balneo-sanatorial gratuit, 

automobil la comandă, conform limitei stabilite de Guvern, imunitate diplomatică şi asigurare a 

securităţii personale pe o perioadă de 4 ani. Totuşi în caz de demitere în condiţiile art. 89 din 

Constituţia RM, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte nu va beneficia de garanţiile 

prevăzute mai sus.  

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Definiţi noţiunea de şef de stat. 

2. Stabiliţi rolul şi locul şefului statului în raport cu alte autorităţi publice. 

3. Caracterizaţi modul de exercitare a funcţiei de şef al statului în cadrul monarhiilor şi 

republicilor. 

4. Expuneţi evoluţia instituţiei şefului de stat în Republica Moldova.  

5. Cum au influenţat evoluţia istoriei instituţiei şefului de stat adoptarea modificărilor la 

Constituţie din 5 iulie 2000? 

6. Cărui regim politic aparţine Republica Moldova? 

7. Specificaţi procedura dobîndirii mandatului preşedintelui Republicii Moldova. 

8. Expuneţi condiţiile necesare întrunirii funcţiei preşedintelui Republicii Moldova. 

9. Expuneţi procedura demisiei preşedintelui RM. 

10. Specificaţi procedura demiterii preşedintelui RM. 

11. Ce acte emite preşedintele Republicii Moldova în activitatea sa? 

12. Enunţaţi atribuţiile preşedintelui Republicii Moldova. 

13. Apreciaţi garanţiile de exercitare a mandatului de şef de stat. 

14. Cine este actualul preşedinte al Republicii Moldova? 

15. Stabiliţi raporturile Preşedintelui Republicii Moldova cu Preşedintele României. 

16. Elaboraţi un referat pe tema ”Evoluţia instituţiei şefului de stat în sistemul de drept anglo-

saxon„. 

17. Efectuaţi un studiu de caz pe tema ”Efectele modificărilor la Constituţie din 5 iulie 2000„.  

18. Lucru pe roluri: Înscenaţi alegerea şefului statului. Antrenarea în lucru a tuturor 

studenţilor. 

 

Note: 
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TEMA 11.  GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

1. Noţiunea de guvern şi locul acestuia în sistemul autorităţilor publice ale RM 

2. Investitura guvernului 

3. Funcţionarea şi atribuţiile Guvernului 

4. Raporturile Parlamentului cu Guvernul 

5. Actele Guvernului 

 

1. Noţiunea de guvern şi locul acestuia în sistemul autorităţilor publice ale RM 

Guvernul este autoritatea centrală care organizează şi coordonează întreaga activitate a puterii 

executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament. Art.96 din 

Constituţia RM prevede că Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi 

exercită conducerea generală a administraţiei publice, iar conform alin. 2) al aceluiaşi articol, în 

exercitarea atribuţiilor se conduce după programul său de activitate, acceptat de către Parlament. 

Program de activitate este programul naţional de guvernare în care sunt materializate programele 

partidelor de guvernare.  

Aşadar, Guvernul este, pe de o parte, deasupra organelor administraţiei publice, pentru că 

numai având această calitate, poate exercita conducerea generală a administraţiei publice, iar pe de 

altă parte, Guvernul face parte din organele administraţiei publice. De asemenea, deşi Guvernul 

este autoritatea dc vârf a administraţiei publice, el nu este afectat de faptul că Preşedintele ţării îl 

desemnează pe candidatul la funcţia dc prim-ministru. 

 

2. Investitura Guvernului 

Guvernul se formează din prim-ministru, primviceprim-ministru, viceprim-miniştri, miniştri şi 

alţi membri stabiliţi prin legea cu privire la guvern. Ca şef al Guvernului prim-ministrul conduce 

şi orientează activitatea membrilor acestuia asigurând coordonarea interministerială. 

Constituţia RM prevede că Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor 

parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru şi numeşte Guvernul, 

printr-un decret prezidenţial.  

 

Guvernul îşi exercită mandatul de la ziua depunerii jurămantului de către membrii lui în faţa 

Preşedintelui RM şi până la validarea alegerilor pentru un nou Parlament. În cazul exprimării 

votului de neîncredere de către Parlament al demisiei Prim-minlstrului sau în cazul alegerilor unui 

nou Parlament, Guvernul îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, până la 

depunerea jurământului de către membrii Guvernului. 

În conformitate cu art. 24 din Legea cu privire la Guvern, administraţia publică centrală este 

compusă din ministere şi alte autorităţi administrative centrale.  

 

3. Funcţionarea şi atribuţiile Guvernului 

Guvernul îşi destăşoară activitatea în cadrul şedinţelor conduse de primul ministru, care au loc 

nu mai rar decât o dată pe trimestru. Şedinţele sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea 

membrilor Guvernului. Şedinţele Guvernului sunt publice. 

Guvernul exercită controlul legalităţii şi oportunităţii activităţii ministerelor, altor autorităţi 

administrative centrale şi a organelor din subordine. Guvernul abrogă hotărârile şi ordinele 

miniştrilor, conducătorilor altor organe din subordine, ordinele şefului Aparatului Guvernului ce 
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nu corespund legilor. 

Guvernul are următoarele atribuţii generale: 

-pregăteşte şi iniţiază proiecte de legi; 

-organizează executarea legilor, promovează şi asigură executării decretelor, hotărârilor, 

ordonanţelor şi a altor acte normative; 

-asigură realizarea politicii interne şi externe a statului; 

-conduce, coordonează şi are controlul asupra activităţii ministerelor şi celorlalte organe ale 

administraţiei publice. 

Guvernul ca autoritate executivă în exercitarea funcţiilor sale, are următoarele atribuţii în 

conformitate cu Legea cu privire Ia Guvern: 

-creează condiţii pentru stabilirea şi asigurarea suveranităţii economice şi politice a RM; 

-elaborează concepţia dezvoltării social-economice a republicii, programul şi mecanismul 

trecerii la economia de piaţă; 

- asigură libera iniţiativă, privatizarea, demonopolizarea economiei şi dezvoltarea relaţiilor de 

piaţă; 

-elaborează strategia dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovează o politică naţională în 

domeniul culturii, ştiinţei, tehnicii, tehnologici; 

-rezolvă problemele reglementării de stat a progresului tehnico-ştiinţific; 

-garantează tuturor subiectelor proprietăţii libertatea activităţii economice, diversitatea 

formelor de proprietate şi egalitatea lor în drepturi, are grijă de păstrarea proprietăţii; 

-protejează interesele naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; 

-realizează colaborarea economică cu ţările lumii în condiţiile dezvoltării relaţiilor 

contractuale, formării infrastructurii de piaţă, integrării general-europene şi mondiale; 

-asigură protejarea intereselor naţionale in activitatea economică externă, promovează politica 

liberului schimb, pornind de la interesele naţionale; 

- formează un sistem eficient de ocrotire socială a populaţiei, creează condiţii pentru creşterea 

nivelului de trai, pentru satisfacerea necesităţilor culturale şi spirituale ale cetăţenilor republicii; 

- promovează politica de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei ş.a. 

 

4. Raporturile Parlamentului cu Guvernul 

Între instituţia Parlamentului şi cea a Guvernului sînt anumite relaţii şi raporturi, care pot fi de 

conlucrare, colaborare, dar şi de control. 

Parlamentul este organul suprem reprezentativ al poporului, fapt care îi dă legitimitatea de a 

supraveghea modul de înfăptuire a politicii statului de către Guvern. Controlul vizează 

constituţionalitatea legilor, a unor decizii şi măsuri întreprinse şi aplicate de guvern, revocarea 

unor organe de stat sau înalţi funcţionari. Controlul are în vedere şi plângerile, sesizările 

cetăţenilor adresate parlamentului, unele abuzuri întreprinse de anumite instituţii şi reprezentanţii 

acestora împotriva lor. 

Raporturile dintre Parlament şi Guvern sunt de natură politică şi juridică. Guvernul răspunde 

politic în faţa Parlamentului, deşi puterile statului sunt egale, datorită faptului că Parlamentul este 

autoritatea reprezentativă în stat. 

Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să răspundă la întrebările sau la 

interpelările formulate de deputaţi. Parlamentul poate adopta o moţiune prin care să-şi exprime 

poziţia faţă de obiectul interpelării. 

Totuşi, şi Guvernul poate influenţa organul legislativ prin faptul că acesta înaintează în 
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Parlament propuneri de proiecte constituţionale, organice şi ordinare.  

 

5. Actele Guvernului 

Guvernului emite două categorii de acte: politice şi juridice. La cele politice atribuim: 

hotărârile, apelurile, declaraţiile, iar la cele juridice se atribuie: ordonanţele, hotărârile, 

dispoziţiile. Aceste acte au un caracter normativ şi individual. Conform Constituţiei RM, Guvernul 

emite ordonanţe, hotărâri şi dispoziţii. 

Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor şi a competenţelor cu care e atribuit 

Guvernul. Acestea reprezintă acte cu caracter regulamentar şi normativ. Hotărârile Guvernului nu 

pot reglementa relaţii sociale primare.  

Dispoziţiile nu au caracter normativ şi se emit de Prim-ministru în vederea asigurării 

organizării interne a Executivului.  

Ordonanţele - se emit doar în urma unei delegări legislative, prevăzute în art. 106
:
 din 

Constituţie. Guvernul adoptă ordonanţe în conformitate cu legea specială. 

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Definiţi noţiunea de Guvern. 

2. Stabiliţi locul guvernului în cadrul autorităpţilor publice ale Republicii Moldova. 

3. Care este importanţa guvernului în cadrul exercitării puterii de stat? 

4. Identificaţi investitura guvernului. 

5. Stabiliţi rolul preşedintelui RM în cadrul desemnării guvernului. 

6. Enunţaţi componenţa guvernului şi menţionaţi ministerele şi alte autorităţi care fac parte 

din cadrul guvernului. 

7. Specificaţi procedura desfăşurării şedinţelor guvernului. 

8. Expuneţi şi caracterizaţi atribuţiile guvernului. 

9. Insinuaţi o situaţie privind numirea şi investirea în funcţie a guvernului.  

10. Efectuaţi un studiu de caz privind stabilirea rolului socio-politic al raporturilor 

parlamentului cu guvernul.  

11. Evaluaţi formele răspunderii guvernului în faţa parlamentului. 

12. Stabiliţi necesitatea instituirii răspunderii politice a guvernului în faţa parlamentului. 

13. Menţionaţi actele emise de guvern. 

14. Deosebiţi ordonanţele de hotărîrile guvernului. Efectuaţi o analiză privind importanţa 

actelor emise de guvern. 

 

Note: 
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TE MA  1 2 .  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

1. Organizarea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. 

2. Statutul judecătorului Curţii Constituţionale 

3. Atribuţiile şi actele Curţii Constituţionale 

4. Exercitarea jurisdicţiei constituţionale 

 

1. Organizarea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 

După adoptarea Constituţiei RM, a fost creată Curtea Constituţională ca unică autoritate 

publică de jurisdicţie constituţională şi de control al respectării legilor în sistemul constituţional al 

Republicii Moldova. Jurisdicţia constituţională este exercitată în Republica Moldova în temeiul 

Constituţiei, Legii cu privire la Curtea Constituţională şi Codul jurisdicţiei constituţionale.  

Curtea Constituţională activează în baza principiilor: independenţei de orice autoritate 

publică, colegialităţii, legalităţii, publicităţii. 

Componenţa numerică a Curţii Constituţionale: doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi 

de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii, numiţi pe un mandat de 6 ani, pe durata a 

două mandate consecutive, dacă la data numirii nu depăşeşte limita de vârstă de 65 de ani. 

Preşedintele Curţii Constituţionale este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani cu 

majoritatea dc voturi ale judecătorilor Curţii.  

Preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale sunt asistaţi în activitatea lor de 6 judecători-

asistenţi.  

Asistenţa informaţională, organizatorică, şi şiinţifică şi de altă natură, organizarea audienţei 

cetăţenilor, examinarea în prealabil a unor sesizări, acordarea ajutorului în pregătirea dosarelor 

sunt asigurate de Secretariatul Curţii Constituţionale. Pe lângă Curtea Constituţională 

funcţionează un Consiliu ştiinţific-consultativ.  

 

2. Statutul judecătorului Curţii Constituţionale 

Condiţiile pentru a deţine funcţia de judecător al Curţii Constituţionale din RM sunt: deţine 

cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară, are pregătire juridică superioară, înalta 

competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţământul 

juridic superior sau în activitatea ştiinţifică.  

Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului şi se supun 

numai Constituţiei. De asemenea, aceştea sunt inamovibili pe durata mandatului şi independenţi. 

Inamovibilitatea reprezintă o garanţie a independenţei judecătorului şi este instituţia în temeiul 

căreia judecătorul nu poate fi eliberat din funcţie, suspendat, pensionat prematur, transferat prin 

voinţa arbitrară a autorilăţilor publice.  

Inviolabilitatea reprezintă previnirea urmăririi judiciare nefondate, arbitrară a judecătorului, 

împiedicandu-l, astfel sa-şi îndeplinească mandatul încredinţat sau constrângându-1 să-l exercite 

într-un anumit mod contrar convingerilor şi voinţei sale. 

Imunitatea nu este un privilegiu - de altfel inadmisibil, ci o procedură specială de protecţie a 

mandatului constituţional conferit judecătorului faţă de acte sau fapte abuzive ori insuficient 

fondate.  

Funcţia de judecător este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată retribuită, 

cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.  

Judecătorii Curţii Constituţionale poartă răspundere disciplinară pentru încălcarea culpabilă a 
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prevederilor legii. Măsurile disciplinare sînt: avertismentul, mustrarea sau ridicarea mandatului de 

judecător al Curţii Constituţionale. 

 

3. Atribuţiile şi actele Curţii Constituţionale 

Prin art. 135 din Constituţie, Curţii Constituţionale i se conferă anumite atribuţii: 

 exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor 

Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor 

Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Acest control este posterior. 

 interpretează Constituţia. Majoritatea interpretărilor se referă la competenţele 

autorităţilor publice şi la respectarea principiului separaţiei şi colaborării puterii în stat. 

 se pronunţa asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei.  

 confirmă rezultatele referendum-urilor republicane; 

 confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova; 

 constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea 

Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi 

imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 

de zile; 

 rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice sesizate de 

Curtea Supremă de Justiţie.  

 hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid. 

Atribuţiile Curţii Constituţionale pot fi modificate doar prin modificarea corespunzătoare a 

Constituţiei. 

Codul jurisdicţiei constituţionale prevede şi competenţele funcţionale ale Curţii 

Constituţionale.  

Curtea Constituţională pronunţă hotărâri şi decizii şt emite avize.  

Preşedintele Curţii Constituţionale, în exerciţiul funcţiunii, dă dispoziţii.  

 

4. Exercitarea jurisdictiei constituţionale 

În procesul exercitării jurisdicţiei constituţionale sunt respectate următoarele principii: 

Independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale; 

Inamovibilitatea judecătorilor Curţii Constituţionale;  

Imunitatea judecătorilor Curţii Constituţionale; 

Egalitatea participanţilor la proces, ceea ce înseamnă că jurisdicţia constituţională este 

exercitată pe principiul egalităţii părţilor şi a altor participanţi la proces în faţa Constituţiei şi a 

Curţii Constituţionale; 

Caracterul nemijlocit al dezbaterilor. Curtea Constituţionala ascultă nemijlocit explicaţiile 

părţilor, concluziile experţilor, dă citire înscrisurilor şi altor documente ce au atitudine la 

examinarea cauzei. 

Publicitatea dezbaterilor. Dezbaterile în şedinţele Curţii Constituţionale sunt publice, cu 

excepţia cazurilor în care publicitatea poate dăuna securităţii statului şi ordinii publice.  

Continuitatea procesului. Şedinţa Curţii Constituţionale se desfăşoară în fiecare proces fără 

întrerupere, cu excepţia timpului destinat recreaţiei şi lichidării unor circumstanţe care împiedică 

desfăşurarea normală a şedinţei; 

Limba procedurii jurisdicţiei constituţionale. Procedura jurisdicţiei constituţionale are lor în 
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limba română. Persoanelor care nu cunosc limba procedurii li se garantează dreptul de a vorbi în 

instanţă prin interpret. 

Se consideră participanţi la proces: părţile, reprezentanţii lor, experţii şi interpreţii. Părţile în 

procesul de jurisdicţie Constituţională beneficiază de drepturi procedurale egale. Părţile au acces 

la lucrările dosarului, pot să prezinte argumente şi să participe la examinarea lor, să pună întrebări 

altor participanţi la proces, să facă declaraţii, să prezinte explicaţii, verbale şi scrise, sa obiecteze 

împotriva declaraţiilor, argumentelor şi considerentelor altor participanţi la proces. Subiectul 

sesizării are dreptul să modifice temeiul sau obiectul ei, să renunţe la sesizare, parţial sati total. 

Părţile prezintă de sine stătător argumentele la care se face referinţă în sesizare. 

În calitate de subiect cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale este: 

a. Preşedintele Republicii Moldova; 

b. Guvernul; 

c. Ministrul Justiţiei; 

d. Curtea Supremă de Justiţie;  

e. Judecătoria Economică; 

f. Procurorul General; 

g. deputatul în Parlament; 

h. fracţiunea parlamentară; 

i. Avocatul parlamentar; 

j. Adunarea Populară a Găgăuzici (Gagauz-Yeri) - în cazurile supunerii controlului 

constituţionalitaţii legilor, regulamentelor şi hotărâribr Parlamentului, a decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova a hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ce îngrădesc împuternicirile 

Găgăuziei. 

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Definiţi conceptul de Curte Constituţională. 

2. Expuneţi necesitatea creării unui organ privind controlul constituţionalităţii legilor. 

3. Descrieţi procedură creării şi momentul apariţiei Curţii Constituţionale în Republica 

Moldova. 

4. Descrieţi şi caracterizaţi principiile de activitate ale Curţii Constituţionale. 

5. Reprezintă Curtea Constituţională una din structurile celor trei puteri în stat sau este o 

autoritate de sinastătătoare. Explicaţi. 

6. Identificaţi componenţa Curţii Constituţionale. Stabiliţi cine poate fi preşedinte al Curţii 

Constituţionale şi numiţi durata mandatului. 

7. Determinaţi statutul judecătorului, numiţi şi expuneţi garanţiile de exercitare a mandatului 

de judecător. 

8. Stabiliţi atribuţii Curţii Constituţionale. 

9. Identificaţi actele emise de Curtea Constituţională în exercitarea activităţii sale? 

10. Stabiliţi cadrul legal în temeiul căruia Curtea Constituţională îşi înfăptuieşte activitatea. 

11. Apreciaţi rolul Curţii Constituţionale în sistemul autorităţilor publice, procedura de 

exercitare a jurisdicţiei constituţionale. 

 

Note: 
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TE MA  1 3 .  AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

 

1. Noţiunea şi importanţa organizării administrative a teritoriului 

2. Organizarea administartivă actuală a teritoriului Republicii Moldova 

3. Noţiunea şi principiile de bază ale administraţiei publice locale 

4. Caracterizarea statutului autorităţilor administraţiei publice locale 

 

1. Noţiunea şi importanţa organizării administrative a teritoriului 

Orice stat, pentru a putea fi bine condus şi administrat, îşi delimitează teritoriul în unităţi 

administrativ-teritoriale, cărora le recunoaşte personalitatea juridică şi le conferă, totodată, atât 

atribuţii de drept public, cât şi atribuţii de drept privat. Statul urmăreşte, în principal, prin 

structurile administrativ-teritoriale pe care le creează să poată conduce şi guverna mai uşor 

societatea, iar colectivităţile teritoriale locale, indiferent la ce nivel s-ar situa acestea, tind spre o 

gestiune autonomă cât mai accentuată a problemelor care le privesc, atât în raport cu statul, cât şi 

în structurile administrativ-teritoriale organizate la nivel superior. 

 

2. Organizarea administrativă actuală a teritoriului Republicii Moldova 

Constituţia RM prin art. 110 stabileşte că teritoriul ţării este organizat în sate, oraşe, raioane 

şi unitatea teritoriala autonomă Găgăuzia. În condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate 

municipii. Statutul capitalei Republicii Moldova oraşul Chişinău se reglementează printr-o lege 

aparte organică.  

Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite prin 

teritoriu, relaţii economice şi social-culturale. Oraşul în care îşi are sediul consiliul raional este 

numit oraş-reşedinţă. Hotarele administrative ale raionului reprezintă perimetrul suprafeţei 

localităţilor incluse în componenţa acestuia şi care coincide cu hotarele dintre localităţile raionului 

dat şi localităţile raionului limitrof. 

Oraşul reprezintă o unitate administrativ-terilorială dezvoltată din punct de vedere economic 

şi social-cultural şi cuprinde populaţia urbană, cu structuri gospodăreşti, industriale şi comerciale 

corespunzătoare, a cărei populaţie în mare parte este încadrată în industrie, în sfera deservirii 

publice şi în diferite domenii de activitate intelectuală, în viaţa culturală şi politică. Municipiul, 

este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică, 

politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri industriale, comerciale şi instituţii din 

domeniul învăţământului, ocrotirii sănătăţii şi culturii. Statutul de municipiu este atribuit oraşelor 

Chişinău, Bălţi, Bender, Comrat, Tiraspol. Municipiul Chişinău este capitala Republicii Moldova. 

O altă unitate administrativ-teritorială este satul care cuprinde populaţia rurala unită prin teritoriu, 

condiţii geografice, relaţii economice, social-cuiturale, tradiţii şi obiceiuri. Două sau mai multe 

sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice, se pot uni 

formând o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună. Astfel, comuna este o unitate 

adminislrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii. 

Satul în care îşi are sediul consiliul sătesc (comuna) este numit sat-reşedinţă. 

 

3. Noţiunea ş i  principiile de bază ale administraţiei publice locale 

Legea privind administraţia publică locală din 28.12.2006 prevede că administraţia publică 

locală se interpretează ca fiind totalitatea autorităţilor publice locale constituite pentru promovarea 

intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritorialc.. 
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Legislatorul foloseşte în acest sens unii termini:  

Colectivitate locala - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială; 

Consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-

teritoriale de nivelul întâi sau doi, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local; 

Primar - autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii admi-nistrativ-teritoriale şi executivă a 

consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat; 

Primărie - structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribtiţiilor sale legale; 

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul intăi - autorităţi publice, luate în 

ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) 

pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale; 

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în 

ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul raionului municipiului Chişinău, unităţii 

teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea 

problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective; 

Preşedinte ai raionului - autoritate publică executivă a consiliului raional; 

Aparatul preşedintelui raionului - structură funcţională care asistă preşedintele raionului în 

exercitarea atribuţiilor sale legale. Aparatul preşedintelui raionului se organizează şi funcţionează 

în baza unui regulament aprobat de consiliul raional; 

Principiile de bază ale administraţiei publice locale sunt următoarele: 

Autonomia locală; 

Descentralizarea serviciilor publice; 

Legalitatea; 

Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale; 

Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.  

 

4. Caracterizarea statutului autorităţilor administraţiei publice locale 

Autorităţile administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia locală în sate şi 

oraşe, sunt: 

consiliile locale, ca autorităţi deliberative; 

primarii, ca autorităţi executive. 

Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în raioane 

sunt: 

consiliile raionale, ca autorităţi deliberative; 

preşedinţii de raioane, ca autorităţi executive. 

Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului Electoral.  

Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea primarului. 

În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor 

prezenţi.  

Primarul este şeful administraţiei publice locale care participă la şedinţele consiliului local şi 

are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Primarul îşi exercită 

atribuţiile de la data validării mandatului până la data validării următorului mandat de primar, cu 

excepţia cazurilor când mandatul încetează înainte de termen. Dar acesta poate înceta în caz de 

demisie, incompatibilitate a funcţiei, imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai 

mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală, intrare în vigoare a sentinţei de 

condamnare, deces. 
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Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual în scopul exercitării competenţelor 

sale.  

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului şi se compune din 

consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o 

dată la trei luni. Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, 

pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de 

secretarul consiliului raional. Organizarea şi funcţionarea consiliului local cu excepţia celor 

referitoare la competenţe, se aplică, în mod corespunzător, consiliului raional. 

În realizarea competenţelor sale, Consiliul raional adoptă decizii cu votul majorităţii 

consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un 

număr mai mare de voturi. 

Preşedinte al raionului poate fi numai persoana care are acces la secretul de stat. Consiliul 

raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu 

votul majorităţii consilierilor aleşi.  

Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Mandatul preşedintelui şi cel al 

vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul consiliului raional. În exercitarea 

atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.  

 

Întrebări pentru autoevaluare: 

1. Definiţi conceptul organizării administrative a teritoriului. 

2. Stabiliţi importanţa organizării administrative a teritoriului. 

3. Evidenţiaţi cadrul legal care reglementează organizarea administrative-teritorială a 

Republicii Moldova? 

4. Determinaţi organizarea administrativă actuală a teritoriului Republicii Moldova. 

5. Cîte raioane şi cite municipii ale Republica Moldova? 

6. Ce înţelegeţi prin noţiunea de raion? 

7. Stabiliţi noţiunea satului. Caracterizaţi în temeiul metodei comparative tră-săturile distinct 

ale satului şi ale oraşului. 

8. Identificaţi definiţia administraţiei publice locale. 

9. Stabiliţi şi explicaţi principiile de bază ale administraţiei publice locale. 

10. Caracterizaţi  statutul autorităţilor administraţiei publice locale. 

11. Diferenţiaţi noţiunea de consiliu sătesc şi consiliu raional. 

12. Identificaţi atribuţiile de bază ale consiliului local şi analizaţi-le. 

13. Definiţi noţiunea de primar. Explicaţi procedura de alegere a primarului. Comparaţi 

procedura de alegere cu cea de revocare a primarului din funcţie. 

14. Stabiliţi atribuţiile primarului şi caracterizaţile. 

15. Identificaţi consiliul raional. Expuneţi procedsura de alegere a consiliului raional. Cine 

poate fi preşedinte al consiliului raional? 

16. Diferenţiaţi noţiunea de preşedinte al raionului. Procedura de numire a preşedintelui 

raionului diferă de procedura de alegere a primarului? Explicaţi.  

17. Eseu pe tema: ”Oragnizarea administrativ-teritorială actuală a Republicii Moldova. 

Necesitate şi actualitate„. 

 

Note: 
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