
Dl. Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

Stimate dle Preşedinte al ţării,  

Stimaţi domni ex-preşedinţi ai Republicii Moldova,  

dle Preşedinte al Parlamentului,  

dle Preşedinte al Curţii Constituţionale,  

Stimaţi judecători ai Curţii Constituţionale,  

dle Preşedinte al Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept, 

Doamnelor şi domnilor,  

Destinşi invitaţi şi participanţi la Conferinţă, 

 

Daţi-mi voie să încep prin a saluta iniţiativa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 

de a organiza Conferinţa internaţională dedicată Rolului justiţiei constituţionale în protecţia 

valorilor statului de drept, în desăvârşirea şi perpetuarea acestor deziderate democratice, în 

asigurarea echilibrului şi supremaţiei legii în stat. 

La fel aşi dori să exprim felicitări în numele Guvernului judecătorilor şi angajaţilor 

Curţii Constituţionale cu prilejul celei de a 20-a aniversări a Constituţiei Republicii Moldova. 

Împreună cu toată Republica Moldova în acest an celebrăm împlinirea a 20 de ani de la 

adoptarea Constituţiei ţării noastre. Este o aniversare ce ne oferă prilejul să ne amintim de 

istoria Legii Supreme, să medităm asupra cuvântului pe care aceasta şi-a spus în scurta istorie a 

statului nostru, dar şi, totodată, să proiectăm viitorul. 

Constituţia adoptată acum 20 de ani de către Parlament a fost şi este nu doar un act legal, 

ci şi unul moral şi politic, exprimând dorinţa noastră de a crea un stat democratic şi, bineînţeles, 

un stat funcţional. 

Sigur că dacă e să vorbim în parametri temporali, 20 de ani reprezintă o perioadă foarte 

scurtă. Dacă, însă, vom face o evaluare a schimbărilor, vom vedea că s-au făcut destul de multe. 

Totuşi, din punct de vedere al maturităţii  societăţii civile, al nivelului de cultură politică şi 

juridică, suntem încă la început de drum, dar sunt convins că este un început sigur şi ascendent. 

Toate aceste lucruri marchează gândurile şi discuţia noastră despre Constituţie.  

Doamnelor şi domnilor, în ultimii ani se fac auzite tot  mai multe opinii şi mai multe 

voci privind necesitatea de a schimba Legea Supremă a ţării, fapt care, la rândul său, provoacă 

un şir de întrebări,și anume: dacă prevederile actuale ale Constituţii sunt în concordanţă cu 

realităţile, cu problemele şi, bineînţeles, cu obiectivele zilei. 



Drept urmare, se discută frecvent despre felul în care trebuie să fie împărţite 

responsabilităţile şi funcţiile între diferite autorităţi ale statului, cum poate fi îmbunătăţită 

organizarea sistemului judiciar şi asigurată imparţialitatea acestuia, care este modalitatea optimă 

de a realiza o revizuire constituţională, astfel încât oamenii să ştie că pot beneficia nestingherit 

de drepturile lor şi că și le pot apăra. 

Toate dezbaterile care au lor în spaţiul public la acest subiect sunt  inspirate de dorinţa 

cetăţenilor de a atesta o îmbunătăţire a cadrului juridic şi a procedurilor ce ţin de acesta.Sunt 

dezbateri pe care cu doar câteva decenii în urmă le-au avut şi democraţiile occidentale, cei care 

astăzi constituie un model pentru Republica Moldova, chiar dacă constituţionalismul lor a 

evaluat de-a lungul secolelor.  

Prin urmare vă îndemn să nu ne temem să facem un schimb de opinii, să argumentăm şi 

să discutăm, cu o singură condiţie, însă: în toate dezbaterile şi, mai ales, în cele ce prezintă 

modificarea Constituţiei Republicii Moldova să acţionăm foarte responsabil, ţinând cont de 

toate posibilele consecinţe pentru cetăţeni şi pentru stat. Cred cu tărie că puterea Constituţiei stă 

nu doar în text. Vitalitatea Legii Supreme se alimentează din valorile pe care e clădită o 

societate, pe cutumă, pe idei, pe obiceiuri, pe dialogul politic şi public dintre instituţii. Şi sunt 

convins că respectul pentru principiile şi valorile stipulate în Constituţie poate fi consolidat prin 

faptele noastre. Constituţia a stabilit visul nostru comun despre o ţară în care am dorit să trăim. 

Azi de fiecare dintre noi şi de noi toţi împreună depinde când şi cum acest vis va deveni 

realitate. 

Stimată audienţă, fiecare an aduce noi experienţe, noi hotărâri ale Curţii Constituţionale, 

noi tendinţe în doctrina constituţională. Toate acestea pun într-o nouă lumină nu doar conţinutul 

şi spiritul Constituţiei, ci scot în evidenţa profunzimea respectului şi seriozitatea angajamentului 

nostru faţă de Constituţie. 

Deşi aşi vrea să vorbesc şi să văd numai evoluţii pozitive, faptul că pe parcursul anilor 

au existat ameninţări la adresa Legii Supreme, este la fel o realitate a peisajului nostru. Au fost 

diverse încercări de a folosi textul Constituţiei în interese politice sau de grup. Este clar că astfel 

de situaţii sunt inadmisibile. Ele ar putea transforma Constituţia într-un set gol de cuvinte 

frumoase.  

Dar realitatea ar trebui să fie alta. Constituţia este cea mai înaltă lege a ţării care 

stabileşte limitele pentru autorităţile statului, rolului exact al Curţii Constituţionale şi care 

asigură protecţia dreptului omului. 



Se pare că uneori uităm de un fapt axiomatic: Constituţia unei ţări nu este o lege 

convenabilă, necesară doar atunci când normele sale sunt adecvate într-o anumită situaţie şi care 

pot fi ignorate atunci când acestea devin indezirabile. Constituţia trebuie să fie respectată 

întotdeauna. Acesta este scopul nostru: de a delimita responsabilităţile puterilor în stat şi de a 

garanta faptul că toate autorităţile publice acționează în strictă conformitate  cu Legea Supremă. 

Doar atunci vom fi un stat cu adevărat democratic şi numai atunci drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor vor fi realizate în mod eficient. 

Vă doresc succes în realizarea acestui deziderat şi vă doresc puterea de a respecta şi de 

a-i face pe alţii să respecte Constituţia Republicii Moldova.  

Vă mulţumesc. 


