
Dl Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 

Domnule Preşedinte al Republicii, 

Domnule Preşedinte al Parlamentului, 

Domnule Prim-ministru, 

Domnule Preşedinte al Comisiei de la Veneţia, 

Doamnelor şi domnilor parlamentari şi miniştri, 

Onoraţi oaspeţi, dragi colegi, 

 

Sunt bucuros sa vă salut aici la Chişinău, la Conferinţa Internaţională „Rolul justijiei 

constituţionale în protecţia valorilor statului de drept”, organizată de Curtea Constituţională şi 

Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să salut participarea la Conferinţă a primilor Preşedinţi 

ai Republicii Moldova, domnilor Mircea Snegur, Petru Lucinschi, precum şi a fostului Preşedinte 

interimar al Republicii, domnului Mihai Ghimpu. Cu o deosebită apreciere şi respect vreau să 

salut prezenţa la acest eveniment a Preşedintelui Comisiei de la Veneţia, dl Gianni Buquicchio. 

Anul acesta am celebrat 20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova. 

Aniversarea celor 20 de ani de Ia adoptarea Constituţiei noastre, la 29 iulie 1994, este o ocazie de 

a face tin bilanţ, precum şi un prilej de a reflecta asupra viitorului statului de drept şi a 

democraţiei în ţara noastră.  

Marele nostru om politic, jurist, savant şi scriitor Constantin Stere spunea că statul este 

haina juridică a poporului. Daca acceptăm că statul e haina juridica a poporului, haina 

juridica a Statului e Constituţia. Adoptarea Constituţiei a constituit momentul decisiv al 

înfăptuirii obiectivelor fundamentale cuprinse în Declaraţia de Independenţă a Republicii 

Moldova. Constituţia a venit să ofere Republicii Moldova o ordine constituţională, în 

concordanţă cu idealurile şi aspiraţiile cuprinse în Declaraţia de Independenţă. În preambulul 

însuşi al Constituţiei din 1994, este menţionat expres faptul că Legea Supremă a fost adoptată: 

PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, exprimate prin 

proclamarea independenţei Republicii Moldova”. 

După mai bine de patru decenii de totalitarism, poporul Republicii Moldova a îmbrăţişat 

valorile lumii civilizate, valori întemeiate pe respectul şi promovarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti şi pe egalitate în faţa legii. Constituţia Republicii Moldova de la 1994 a reprezentat 

baza pentru crearea unei economii de piaţă, edificarea unei justiţii sociale, structurarea societăţii 

civile şi demararea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, 

Un alt scop, la fel de important al noi Constituţii a fost de a construi din temelie instituţii 
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statale inerente existenţei unui stat independent, total diferite de cele existente în fosta provincie 

sovietică, precum şi de a asigura aceste instituţii cu mecanisme de funcţionare democratică, în 

conformitate cu aspiraţiile poporului Republicii Moldova. 

Cele două decenii de la adoptarea Constituţiei pot fi caracterizate sub mai multe aspecte. 

Vreau să mă refer doar la un aspect, pe care îl consider deosebit de relevant pentru societăţile 

post- totalitare şi post-coloniale. Regimul constituţional din Moldova a trecut cea mai relevantă 

probă a democraţiei: alternanţa pe cale democratică la putere, ca rezultat al alegerilor libere. 

Republica Moldova a avut 4 preşedinţi şi doi preşedinţi interimari. în cei 23 de ani de 

independenţă s-au succedat la guvernare 14 guverne, acum îl avem pe al 15-lea. în toamna 

acestui an vom avea alegeri parlamentare ordinare, desfăşurate în baza pluralismului politic. 

Acest aspect insuflă optimism, deoarece confirmă viabilitatea democraţiei constituţionale din 

Republica Moldova. 

Douăzeci de ani este o perioada de timp când avem posibilitatea de a face anumite evaluări şi 

planuri de dezvoltare ulterioară a statului nostru. 

Republica Moldova a parcurs două perioade de dezvoltare constituţională. Prima 

perioadă, a fost cea în care Republica Moldova, poate fi considerată ca .republică prezidenţială, 

sau semiprezidenţială. Preşedintele ţării era ales de către întreg poporul şi, drept consecinţă, ava 

o serie de prerogative largi, întrucât prin mandatul oferit şefului statului poporul i-a delegat o 

parte din suveranitatea ce-i aparţine. 

A doua perioadă de dezvoltare constituţională. întruneşte caracteristicile unei republici 

parlamentare, în care prerogativele Preşedintelui ţării sunt mai restrânse. Şeful statului urmează 

să fie ales cu 3/5 din voturi din numărul deputaţilor. 

Din păcate, conjunctura politică din ultimul deceniu nu a permis finalizarea reformei 

constituţională desfăşurată în anul 2000, iar procedura parlamentară de alegere a şefului statului, 

rămâne a fi una imperfectă. Acest fapt a generat de mai multe ori declanşarea mecanismului de 

dizolvare a parlamentului când urma sa fie ales un nou şef al statului. Din cauza faptului că nu a 

fost revizuit articolul 78 din Constituţie, aşa cum a recomandat şi Comisia de la Veneţia, există 

riscul producerii aceloraşi blocaje, pentru că poate duce la repetarea la nesfârşit a aceleiaşi 

proceduri de alegere a Preşedintelui, generând un cerc vicios de alegeri şi dizolvări. Din cele 

menţionate mai sus, rezultă că este necesar ca viitorul parlament să finalizeze reforma 

constituţionala din 2000, astfel încât să fie evitate blocajele constituţionale. Prin eliminarea 

mecanismelor ce generează dezechilibrarea instituţiilor constituţionale, ar fi salvată coerenţa 
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Constituţiei. 

O bună parte a teritoriului naţional ar Republicii Moldova încă se află sub control militar 

străină, iar cetăţenii moldoveni din teritoriile ocupate nu beneficiază de protecţia drepturilor şi 

libertăţilor garantate de Constituţie. Tranziţia de la fostă provincie sovietică la un stat 

independent a durat cu mult peste aşteptările iniţiale, fapt care a întârziat construcţia unei 

economii concurenţiale veritabile, conforme cu principiile şi valorile constituţionale. 

Din păcate, o bună parte din valorile constituţionale mai rămân a fi enunţuri frumoase, care încă 

urmează să fie umplute cu conţinut practic. 

Textul constituţional nu este o formulă matematică, încât să nu lase loc de interpretare. 

Constituţia, în general, reprezintă rezultatul unor condiţionări istorice, politice, sociale şi 

economice specifice, care îi conferă ceea ce noi, constituţionaliştii, obişnuim să numim 

identitate constituţională. Identificarea soluţiilor juridice, mai ales a celor mai dificile, trebuie 

realizată prin luarea în considerare şi a acestor aspecte. 

In cei 20 de ani, Curtea Constituţională din Republica Moldova a avut un rol deosebit în 

garantarea supremaţiei Constituţiei. Curtea Constituţională a fost concepută de legiuitorul 

constituant după modelul kelsian de justiţie constituţională, Curtea Constituţională a Moldovei 

este o autoritate specializată de jurisdicţie constituţională, separată de sistemul instanţelor 

judecătoreşti, independentă de orice altă autoritate publică, atribuţiile sale fiind fixate nemijlocit 

în Constituţie. 

Aş vrea să spun câteva cuvinte despre independenţa Curţii Constituţionale. O Curte 

Constituţională va fi mereu expusă unor remarci mai mult sau mai puţin critice, deoarece 

deciziile sale nu pot fi pe placul tuturor părţilor interesate. Până la urmă, atitudinea faţă de 

deciziile Curţii Constituţionale indică asupra nivelului de maturitate politică a actorilor politici 

şi societăţii în ansamblu. 

Într-o societate democratică poate fî criticat orice, inclusiv o hotărâre a Curţii 

Constituţionale, însă, o remarcă critică în adresa unei sau altei hotărâri a Curţii Constituţionale 

nu trebuie să genereze distrugerea instituţiei ca atare. Ex-preşedinta Curţii Constituţionale 

Federale din Germania, d-na Jutta Limbach, declara acum un deceniu că: „un stat democratic 

poate exista desigur şi fără o justiţie constituţională, dar nimeni nu poate pune în discuţie 

problema justiţiei constituţionale într-un stat în care ea există deja, fără a fi suspectat de idei 

totalitare. ” 

Poporul Republicii Moldova, proclamându-şi independenţa, a optat pentru o guvernare 
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democratică şi un stat de drept. Deoarece democraţia şi preeminenţa dreptului sunt valori 

constituţionale fundamentale, autorităţile publice sunt obligate să acţioneze în spiritul loialităţii 

faţă de Constituţie. 

Respectarea strictă a principiilor şi valorilor supreme reprezintă în mod practic testul 

efectivităţii Constituţiei ca şi constituţie a unui stat de drept, iar privarea cetăţenilor de o 

interpretare şi aplicare funcţională a Constituţiei ar putea însemna privarea lor de ceea ce este 

considerat cel mai important bun public - de încrederea în eficacitatea sa. 

Domnule Preşedinte al Republicii, 

Domnule Preşedinte al Parlamentului, 

Domnule Prim-ministru, 

Domnule Preşedinte al Comisiei de la Veneţia, 

Doamnelor şi domnilor miniştri şi parlamentari, 

Onoraţi oaspeţi, dragi colegi, 

 

Reunirea noastră a tuturor în această şedinţă solemnă vine să sublinieze o dată în plus 

importanţa crucială a Constituţiei din 1994 pentru edificarea statului Republica Moldova. 

O Constituţie nu este doar legea fundamentală şi fondatoare a statului, ci şi un proiect de viitor. 

Cetăţenii ţării noastre îşi văd viitorul în marea familie a ţărilor europene. După proclamarea 

independenţei Republicii Moldova, integrarea europeană este cel mai amplu şi ambiţios proiect 

naţional. Ne place să credem că organizarea la Chişinău a Conferinţei Internaţionale „Rolul 

justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de drept” va contribui la apropierea de 

standardele europene şi edificarea statului de drept. 

Vă mulţumesc 


