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SOMMAIRE
Dans cet article  nous devons relever les fonctions principales du Président de la République  

de Moldova. La Constitution de la République de Moldova établit deux fonctions principales du 
Président – la fonction de représenter la République et la fonction comme garant. La fonction 
de représenter la République est une fonction propre au chef de l’État indifférent du régime 
constitutionnel, mais le contenu de la fonction de garant diffère  de l’État à  l’État. Nous devons 
effectuer une étude comparée des attributions du Président en réalisant la fonction de garant 
des différents régimes constitutionnels.

Organizarea şi conducerea societăţii are 
loc prin constituirea unui sistem democra-
tic de guvernare. Istoria şi practica civilizaţiei  
demonstrează că fiecare societate presupune 
o conducere cu putere legală, legitimitatea 
puterii fiind o condiţie politică de existenţă a 
statului. Societatea are nevoie  de autoritate 
ca o condiţie necesară funcţionării sistemului 
social, de un reglator al vieţii publice  a oame-
nilor, al conduitei  lor şi  al interacţiunii în  sfera 
relaţiilor sociale, în satisfacerea intereselor co-
mune. De aici rezultă că autoritatea reprezintă 
un fenomen complex, pluriaspectiv care  ne-
cesită diversitate  şi  multitudine  de  abordări 
ştiinţifice. În literatura de specialitate  autori-
tatea este examinată nu numai în calitate de 
funcţie de administrare a activităţii în comun 
a oamenilor, ci şi ca forţă  organizată, care asi-
gură unitatea de acţiuni ale formaţiunilor so-
ciale şi ordinea stabilă în societate.

Afară de aceasta, în funcţie de condiţiile is-
torice formate, autoritatea este  definită  drept  
capacitatea reală   a unor persoane, grupuri 
sociale, clase, a poporului în întregime de a-şi 
realiza voinţa cu ajutorul unor metode specia-
le, inerente unei autorităţi concret funcţiona-
le. Este incontestabil faptul că autoritatea ca 
fenomen social  ia naştere odată cu apariţia 
societăţii umane. [24, p. 5]

Interpretarea  autorităţii ca  fenomen glo-
bal, inerent  naturii  şi societăţii  umane, are 
o tradiţie veche în istoria vieţii sociale. Astfel, 
după părerea lui Aristotel, începutul domi-
nării şi supunerii are un caracter universal şi 
o predominare naturală. [19, p. 90-91] Din 
cele expuse este evident  că voinţa autorită-
ţii care obligă şi relaţiile în structurile sociale, 
sunt necesare. Ele joacă un rol important în 
asigurarea funcţionării  societăţii ca un întreg, 
acelei reglementări necesare  producerii şi  re-
partizării bunurilor  materiale şi spirituale. [21, 
p. 22-24] Prin  urmare, fără autoritate   este 
imposibilă  existenţa relaţiilor şi structurilor 
sociale, a organizării lor, la fel ca şi interacţiu-
nea raţională cu alte structuri sociale. Cu alte 
cuvinte, autoritatea constituie capacitatea re-
ală  de a-şi realiza voinţa în viaţa socială şi a 
o impune,  dacă e necesar, oamenilor.  În linii 
mari,  autoritatea poate fi caracterizată drept 
capacitatea de a subordona comportarea şi 
activitatea oamenilor voinţei unei societăţi în-
tregi, unei clase sau unor grupuri sociale.

Teza  dată rezultă  din realitatea că statul şi 
societatea constituie o  formaţiune integrală, 
sub aspectul structurii, însă fiecare dintre ele 
constă dintr-o  multitudine de  elemente, a 
căror activitate are un caracter coordonat de 
autoritate.
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Între trăsăturile autorităţii, analizate în lite-
ratura  de specialitate, esenţiale, după părerea 
noastră, sunt următoarele:

- autoritatea reflectă  un  raport general, ce 
caracterizează proprietatea universală a me-
diului natural şi social;

- particularităţile  generale  ale  autorităţii 
sunt caracteristice oricărei formaţiuni socio-
economice;

- esenţa autorităţii este determinată nu  de 
o trăsătură oarecare, ci de o totalitate a lor;

- înfăptuirea  unei  activităţi  orientate  spre  
realizarea  unor scopuri.

Pornind de la aceste constatări, putem  de-
fini autoritatea  ca „un  raport  volitiv  dintre 
oameni, inerent societăţii şi determinat  de 
baza sa economică, în care  aplicarea de  pur-
tătorul ei a unui  sistem special  de mijloace  şi 
metode asigură dominarea voinţei  de autori-
tate,  în  scopul  administrării şi asigurării res-
pectării  normelor  sociale  în baza principiului 
de răspundere socială.”

Una dintre trăsăturile generale ale autori-
tăţii o  constituie  faptul că ea reprezintă rela-
ţiile sociale, adică are un caracter social.

Autoritatea posedă şi o serie  de trăsături 
care  o unesc cu  alte fenomene sociale. De 
exemplu, cu administrarea, ca o formă speci-
ală de influenţare directă asupra oamenilor. 
Totodată, relaţiile dintre autoritate  şi admi-
nistrare  se întrepătrund. Aceasta devine mai 
clar la o examinare  a autorităţii  ca   oricare  fe-
nomen  social  reprezentând o verigă, un ele-
ment  a interconexiunii  universale  a fenome-
nelor.  Una dintre cele mai  importante noţiuni  
ce caracterizează  raporturile de autoritate o 
formează „interacţiunea”. E si firesc acest lucru, 
deoarece  raportul de autoritate este, în pri-
mul rând, un raport al interacţiunii, ce are un 
caracter special, a cărui trăsătură importantă 
o alcătuieşte perseverenţa  în  urmărirea  sco-
pului  unei  părţi în  determinarea comportării 
alteia. Astfel, influenţa determinată constitu-
ie  trăsătura specifică a autorităţii, care  prin 
intermediul  unei  voinţe supreme domină, 
deţine un rol preponderent, are un caracter 
determinant.

Prin prisma  interacţiunii în  raporturile  de 
autoritate un anumit interes îl prezintă pro-
blema privind corelaţia dintre asemenea no-
ţiuni, cum ar fi  conducerea şi  administrarea, 

reflectată în unele studii de specialitate, care  
sunt  considerate  drept funcţii sociale, deriva-
te de la autoritate şi ca manifestare a autorită-
ţii. [11, 23, 20]

Acţiunea sa coordonatoare  asupra vieţii 
publice a oamenilor, puterea de stat o exercită 
prin sistemul organelor de stat, în a căror acti-
vitate ea ca şi cum îşi găseşte întruchipare ma-
terială. Într-o societate în  care puterea totală 
aparţine poporului puterea de stat e chemată 
să exprime voinţa şi să asigure interesele fun-
damentale ale tuturor membrilor societăţii. În 
acelaşi timp, puterea este organizată în aşa fel, 
încât să asigure participarea poporului (ne-
mijlocit şi prin reprezentanţi) la administrarea 
societăţii şi la conducerea statului.

Apartenenţa  puterii poporului predeter-
mină înfăptuirea ei prin  metode  democra-
tice, iar puterea de stat, aflată sub controlul 
poporului, e,  totodată, a societăţii.  Principala 
sarcină  a autorităţii de stat este  recunoaş-
terea, respectarea şi apărarea drepturilor şi 
libertăţilor, onoarea şi demnitatea omului – 
valori supreme.

Important este, după părerea noastră, a 
evidenţia faptul că autoritatea politică inter-
acţionează obiectiv cu toată structura  siste-
mului politic al societăţii. Raporturile politice 
însă, alcătuind în totalitatea lor sistemul poli-
tic, sunt raporturi legate de funcţionarea au-
torităţii politice  în societate, a cărei expresie 
concentrată o constituie autoritatea de stat. 
[22, p. 169]

Fireşte, autoritatea  politică  trebuie  sepa-
rată  de  noţiunea  de „autoritate”  în genere, 
unde orice „autoritate”, precum am  arătat  mai 
sus, reprezintă un raport social, ce se caracte-
rizează prin capacitatea şi  posibilitatea  unor  
oameni  sau  grupe (care conduc) de a  ob-
ţine înfăptuirea  voinţei lor prin  alţi oameni 
sau  grupuri (subordonaţi). Acest lucru poate 
avea loc în cele mai diferite comunităţi de oa-
meni – inclusiv o familie, organizaţie publică 
etc. Precizăm, în această ordine de idei, că 
există trei varietăţi principale de autoritate: în 
primul rând, autoritatea naturală: în familie, în 
„societăţi mici” pe interese; în al doilea rând, 
autoritatea care „este impusă”, apare  ca o  for-
ţă din afară: în asociaţii (uniuni, societăţi) pu-
blice,  partide, adică în calitate de putere cor-
porativă a unei asociaţii publice; în al treilea 



Administrarea Publică, nr. 1, 2012 44

rând, autoritatea politică, care e „de aparat”,  
adică e înfăptuită prin intermediul aparatului 
autorităţii, al instituţiilor de constrângere or-
ganizată de stat.

Autoritatea politică, spre deosebire  de 
alte  tipuri de dominare, este autoritatea între-
gului popor, delegată unui grup de oameni cu 
atribuţii de a domina peste întreaga societate, 
cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor 
de constrângere.

În fond, autoritatea politică se înfăptuieşte 
prin intermediul  unor instituţii politice, regle-
mentate de dreptul constituţional. La admi-
nistrarea societăţii şi soluţionarea probleme-
lor survenite în procesul de administrare par-
ticipă toate organele puterii de stat, deoarece 
fiecare realizează o parte a funcţiilor generale 
a statului: funcţia politică, socioeconomică şi 
juridică.  „Funcţiile statului reprezintă direcţii 
fundamentale de activitate în scopul adminis-
trării  societăţii, determinate de condiţiile con-
cret istorice de existenţă a statului, realizate 
de instituţii distincte cu ajutorul unor  meto-
de specifice”. [26, p. 30]  Din punct de vedere 
politic, funcţia statului constă în exercitarea 
suveranităţii, care „este o activitate de organi-
zare şi conducere a societăţii prin formele şi 
metodele reglementate de constituţie în fa-
voarea comunităţii care constituie armura po-
litică şi juridică a statului”. [16, p. 90]  Funcţia 
socioeconomică a statului, ca organism poli-
tic,  ce uneşte cetăţenii unui stat, împreună cu 
alte organisme ale sistemului politic asigură 
administrarea  societăţii  şi reglementarea ac-
tivităţii sociale în scopul protejării interesului 
general. Menirea socială a oricărui organ al 
puterii de stat, în realizarea funcţiei sociale a 
statului, depinde de răspunsurile la următoa-
rele întrebări:

- de ce a fost instituit acest organ şi care  
a  fost necesitatea  instituirii (menirea socială 
iniţială);

- care este locul instituţiei în structura or-
ganelor puterii de stat, specificul sau caracte-
risticile ce-l deosebesc  de celelalte organe;

- cum se încadrează instituţia în sistemul 
separării puterilor. 

Realizarea funcţiilor politică şi socioeco-
nomică nu ar fi posibilă fără realizarea func-
ţiei juridice a statului, prin crearea unui cadru 
legislativ şi condiţiilor necesare pentru înde-

plinirea  acestuia. Deci în realizarea funcţiilor 
generale ale statului “toate  autorităţile din-
tr-un stat democratic desfăşoară o activitate 
care se interferează, se întregesc activităţii de 
colaborare în vederea realizării şi consolidării 
statului de drept. Ele au domenii de activitate 
distincte, bine delimitate, nu se substituie una 
alteia şi nu se suprapun, dar acţionează în ve-
derea aceluiaşi  scop de menţinere a suverani-
tăţii şi independenţei statului, de garantare a 
drepturilor omului şi de asigurare pentru toţi 
cetăţenii  a unui nivel de trai corespunzător”. 
[11, p. 110]

În Constituţia Republicii Moldova se face 
mai des referire la „atribuţii” decât la „funcţii”, 
când se reglementează coraportul diverselor 
autorităţi publice. Problema funcţiilor presu-
pune sau o înglobează pe cea a atribuţiilor, 
pentru că noţiunea de funcţie a unei autori-
tăţi o utilizăm în sens de direcţie fundamen-
tală în care converg atribuţiile acesteia. Fieca-
re organ al puterii de stat, realizând funcţiile 
generale ale statului,  exercită funcţii cu titlu 
principal şi cu titlu secundar. Astfel, cu titlu 
principal, Parlamentul realizează funcţia legis-
lativă, iar Guvernul – funcţia guvernamentală. 
Atât Parlamentul, cât şi Guvernul, în mod dife-
rit, realizează funcţia de control.  

Necesitatea clarificării funcţiilor Preşedin-
telui Republicii Moldova decurge, mai întâi, 
din repunerea principiului separaţiei puterilor 
în stat la baza organizării autorităţilor publice. 
În virtutea principiului amintit, competenţele 
puterii de stat trebuie astfel repartizate auto-
rităţilor publice încât, realizând un control re-
ciproc, să nu se ajungă la situaţii în care una 
subordonează pe celelalte sau să se ajungă la 
centralizarea şi ierarhizarea autorităţilor, fapt 
ce ar putea conduce la concentrarea puterii în 
mâna unui singur titular. 

Abordarea problemei funcţiilor Preşedin-
telui Republicii Moldova este necesară şi în 
lumina exigenţelor principiului statului de 
drept, ştiut fiind faptul că acesta este consa-
crat ca o valoare supremă de art.l, alin.3 din 
Constituţia Republicii Moldova, valoare pe 
care autorităţile statale  trebuie s-o garante-
ze. Declarând Republica Moldova ca stat de 
drept, legea fundamentală a alăturat-o ţărilor 
care au organizat puterea statală în lumina 
acestui principiu înscris concomitent în do-
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cumentele politico-juridice naţionale şi inter-
naţionale. Printre exigenţele statului de drept, 
una dintre cele mai importante este cea refe-
ritoare la delimitarea competenţelor principa-
lelor autorităţi publice, a funcţiilor pe care le 
realizează fiecare. 

Necesitatea identificării funcţiilor Preşe-
dintelui Republicii Moldova şi a clarificării 
multiplelor probleme pe care le presupune 
poate fi desprinsă şi din discuţiile ce se poartă, 
în legătură cu locul pe care-l ocupă Preşedin-
tele Republicii în sistemul autorităţilor publi-
ce. 

Conform prevederilor constituţionale, Pre-
şedintele Republicii Moldova realizează două 
funcţii cu titlu principal: funcţia de reprezen-
tant şi funcţia de garant. Atribuţiile Preşe-
dintelui privind realizarea funcţiilor cu titlu 
principal nu pot provoca discuţii, deoarece 
acestea sunt expres prevăzute în Constituţie, 
pe când realizarea funcţiilor cu titlu secundar 
pot fi deduse din unele drepturi şi obigaţiuni 
constituţionale ale Preşedintelui Republicii 
Moldova în raporturile sale cu Parlamentul şi 
Guvernul. În opinia noastră, funcţia guverna-
mentală realizată de Preşedintele Republicii 
Moldova, se reduce la numirea (revocarea) 
unor funcţionari în vederea exercitării unor 
funcţii guvernamentale sau judiciare, precum 
şi prin participarea  la formarea unor autorităţi 
statale. Deci este o funcţie cu titlu secundar, 
care reiese din principiul separării puterilor în 
stat. Totodată, în scopul asigurării echilibru-
lui puterilor Preşedintele Republicii Moldova 
realizează funcţia de mediere între organele 
puterii de stat.

Actualmente, una dintre funcţiile cu titlu 
principal ale Preşedintelui Republicii Moldo-
va, în calitatea sa de şef al statului, este funcţia 
de reprezentare, care  apare ca urmare a unor 
cerinţe funcţionale manifestate la nivelul soci-
etăţii globale. Problema care se pune, în acest 
context, este aceea de a şti dacă se poate face 
o deosebire, în acest sens, între autorităţile 
care, potrivit normelor constituţionale, sunt 
organe direct reprezentative ale poporului şi 
cele care reprezintă statul. Acest lucru s-ar pu-
tea realiza, după părerea noastră, pornind de 
la două cerinţe funcţionale distincte ale siste-
mului social global. Prima se referă la repre-
zentarea poporului, ca titular al „suveranităţii 

naţionale”, şi la exercitarea competenţelor su-
veranităţii de către cei aleşi de popor în acest 
scop şi alta se referă la reprezentarea statului 
atât ca sistem organizaţional politic ce reali-
zează conducerea societăţii, cât şi ca societa-
te organizată în stat. În primul caz, ca organ 
reprezentativ sau direct reprezentativ apare  
Parlamentul, la nivel naţional şi organele ad-
ministraţiei publice locale la  nivel local. În cel 
de-al doilea caz, conform art. 77 al Constituţi-
ei, Preşedintele Republicii Moldova reprezintă 
statul. Personificarea statului apare ca o nece-
sitate atât în raporturile de drept intern, cât şi 
în raporturile de drept internaţional. 

În calitatea sa de  şef al statului, Preşedin-
tele Republicii Moldova, în primul rând, are  
sarcina de reprezentare a statului, atât în ex-
teriorul ţării, cât şi în interior. În virtutea aces-
tor sarcini, Preşedintele are atribuţiile de a 
încheia, în numele Republicii Moldova, tratate 
internaţionale,  de a acredita şi rechema, la 
propunerea Guvernului, reprezentanţii diplo-
matici ai Republicii Moldova, de  a acredita, la  
propunerea Guvernului, reprezentanţii diplo-
matici ai altor state în Republica Moldova, de 
a aproba, la  propunerea Guvernului, înfiinţa-
rea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiu-
nilor diplomatice. 

Preşedintele Republicii Moldova, conform 
art. 86, al. 1 al Constituţiei, poartă tratative şi 
ia parte la negocieri, încheie tratate internaţi-
onale în numele Republicii Moldova. Misiunea 
Preşedintelui Republicii Moldova, deşi foarte 
importantă, se reduce exclusiv la exprimarea 
voinţei Republicii Moldova de a deveni parte  
la acel tratat, deoarece semnătura Preşedinte-
lui nu are o relevanţă  juridică dacă tratatul nu 
va fi ratificat de Parlament. 

Pe lângă rolul major al Preşedintelui Repu-
blicii Moldova în încheierea tratatelor interna-
ţionale, acesta joacă un rol de prim ordin  la 
reuniunile şi conferinţele internaţionale ale 
şefilor de state, chemate să analizeze aspec-
tele fundamentale ale relaţiilor internaţionale 
contemporane şi să oglindească deciziile lor 
în tratate şi acorduri internaţionale. Deşi de-
claraţiile şi alte operaţiuni administrative ale 
şefului de stat în cadrul acestor întruniri au un 
caracter pur politic, efectele ulterioare au o 
importanţă deosebită pentru relaţiile stabilite 
sau care  se stabilesc între statele participan-
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te.  La aceste reuniuni Preşedintele Republicii 
Moldova reprezintă şi semnează în numele 
Republicii Moldova documentele ce emană 
de la aceste întâlniri la cel mai înalt nivel.

Deşi Constituţia Republicii Moldova nu 
precizează condiţiile  care necesită să fie în-
trunite pentru stabilirea relaţiilor diplomatice, 
ea conţine prevederi referitor la organul com-
petent de exercitare a prerogativei de  a sta-
bili relaţii diplomatice. Astfel, conform art. 86, 
alin. 2 al Constituţiei Republicii Moldova, Pre-
şedintele Republicii Moldova, la propunerea 
Guvernului, aprobă înfiinţarea, desfiinţarea 
sau schimbarea rangului misiunilor diploma-
tice.

Acreditarea reprezentanţilor diplomatici ai 
altor state în Republica Moldova este o uzan-
ţă intrată în practica diplomaţiei obişnuite. 
Şefului statului i se prezintă în cadrul unui ce-
remonial oficial, cu respectarea unui protocol 
special, scrisorile de acreditare de către am-
basadorii statelor trimiţătoare, precum şi pri-
mirea acestora pentru vizita de rămas bun la 
încheierea misiunii lor în Republica Moldova.  
Fiecare  ambasador  reprezintă  în  Republica  
Moldova  pe  şefii statelor  care i-au acreditat. 
„Primirea de către şeful statului a şefului misi-
unii diplomatice este un act de recunoaştere 
oficială a statutului şi a calităţilor acestuia”. [2, 
p. 105]

În acelaşi context  al practicii diplomatice 
se înscrie şi atribuţia de a acredita şi reche-
ma, reprezentanţii diplomatici ai Republicii 
Moldova. Aceste atribuţii se exercită, la pro-
punerea Guvernului, iar actele Preşedintelui 
în aceste cazuri necesită contrasemnarea Pri-
mului-Ministru, deoarece anume Guvernul 
îşi asumă responsabilitatea pentru realizarea 
politicii externe a statului (art. 96, alin. 1 al 
Constituţiei).

 Din cele relatate, putem susţine că im-
plicarea Preşedintelui Republicii Moldova 
în problemele politicii externe reprezintă o 
dimensiune specifică a activităţii şefului de 
stat, prerogativele  în acest domeniu fiind 
exercitate întru realizarea funcţiei reprezenta-
tive a statului. În acelaşi timp, prerogativele în 
domeniul politicii externe nu sunt exercitate 
discreţionar de şeful statului, necesitând im-
plicarea şi a altor autorităţi: la încheierea trata-
telor, în final, este implicat Parlamentul, iar în 

stabilirea relaţiilor diplomatice, prealabil, este 
implicat Guvernul. 

Pe plan intern, între altele, funcţia de şef 
de stat, tradiţional, presupune dreptul de a 
conferi decoraţii şi titluri de onoare, de acor-
dare a celor mai înalte grade militare, de nu-
mire în anumite funcţii publice, de acordare a 
graţierii individuale, soluţionarea  probleme-
lor cetăţeniei Republicii Moldova cum este 
prevăzut în art. 88 din Constituţia Republicii 
Moldova. 

Atribuţiile în realizarea funcţiei de garant 
exercitate de preşedinţii republicilor, în func-
ţie de regimul constituţional stabilit diferă de 
la stat la stat. Astfel, Preşedintele Statelor Uni-
te ale Americii  veghează la aplicarea corectă 
a legilor [13, p. 446], Preşedintele Republicii 
Italiene reprezintă unitatea naţională (art. 87) 
[9], Preşedintele Republicii Franceze veghea-
ză la respectarea Constituţiei şi este garantul 
independenţei naţionale, al integrităţii terito-
riului şi al respectării tratatelor (art. 5). [7]

Constituţia Republicii Moldova prin art. 
77, alin. 2 prevede expres că Preşedintele Re-
publicii Moldova este garantul suveranităţii, 
independenţei naţionale, al unităţii şi integri-
tăţii teritoriale a ţării.

„Suveranitatea reprezintă acea calitate a 
puterii de stat în temeiul căreia această pute-
re are vocaţia de a decide, fără nicio imixtiune, 
în toate treburile interne şi externe, cu respec-
tarea suveranităţii celorlalte state, precum şi a 
principiilor şi celorlalte norme general admise 
ale dreptului internaţional. Rezultă că suve-
ranitatea implică conjugarea a două compo-
nente esenţiale: supremaţia puterii de stat şi 
independenţa acestei puteri”. [4, p. 39] Supre-
maţia puterii de stat desemnează acea însu-
şire a acesteia de a fi superioară oricărei alte 
puteri sociale existente într-o anume ţară la 
un moment dat. Ea se concretizează în drep-
tul statului de a adopta norme juridice, reguli 
obligatorii pentru toţi cetăţenii săi şi de a le 
asigura aplicarea. Supremaţia puterii de stat 
are un conţinut complex, referindu-se la toate 
laturile vieţii sociale şi la toate   problemele ce 
pot interesa o anumită  societate în prezent 
sau în viitor.

A doua latură a suveranităţii, strâns legată 
de prima, este independenţa.  Ea se  manifes-
tă în  relaţiile Republicii Moldova cu  alte  state 
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decurgând din supremaţia puterii de stat. In-
dependenţa indică acea trăsătură a puterii de 
stat potrivit căreia statul îşi stabileşte singur, 
liber şi după propria sa apreciere, fără niciun 
amestec al vreunui alt stat sau organizaţie 
mondială, politica sa internă şi externă. Sta-
tul suveran apare, astfel, independent atât în 
ceea ce priveşte rezolvarea problemelor sale 
interne, cât şi a celor externe. Dar  această   in-
dependenţă   trebuie  să se manifeste în con-
diţiile respectării suveranităţii altor state şi a 
normelor dreptului internaţional. Afirmarea 
suveranităţii unui stat implică respectarea su-
veranităţii celorlalte state, egale în drepturi. 
Independenţa unui stat  trebuie privită prin 
prisma realizării independenţei celorlalte sta-
te. Statele împreună trebuie să facă eforturi 
care să asigure echilibrul comunităţii interna-
ţionale. Pentru realizarea acestui echilibru ele 
trebuie să ajungă la un compromis, luând de-
cizii de pe poziţii suverane, în legătură cu anu-
mite atribuţii ce vor aparţine unor organisme 
internaţionale.

Independenţa unui stat poate fi încălcată 
de către un alt stat sau de o coaliţie de state, 
actul de încălcare a independenţei fiind atât 
militar (agresiune armată), cât şi de natură 
economică (blocada economică). [13, p. 727] 
Prin urmare, Preşedintele Republicii Moldova 
uzează de atribuţiile sale de garant al inde-
pendenţei pentru a iniţia, organiza sau con-
duce (din punct de vedere politic) actul de ri-
postă împotriva oricărui atentat prin care s-ar 
urmări afectarea independenţei naţionale.

Preşedintele Republicii Moldova  este, tot-
odată, garantul unităţii integrităţii teritoriale a 
ţării, care se raportează, în special, la caracte-
rul unitar şi indivizibil al statului (art. 1, alin. 1) 
şi la caracterul inalienabil al teritoriului (art. 3, 
alin. 1) proclamate de  Constituţie. Caracterul 
unitar presupune că statul este  organizat „pe 
baza principiului unităţii, are un singur centru 
de impulsuri, un ansamblu unic de instituţii 
cu putere de decizie politică şi juridică ; exis-
tă, cu alte cuvinte, un singur organ legiuitor, 
un singur executiv — chiar dacă conducerea 
acestuia este bicefală — şi o singură autorita-
te judecătorească”. [4, p. 41] 

Indivizibilitatea priveşte teritoriul, popula-
ţia şi suveranitatea care nu pot fi împărţite, în 
sensul de a fi sub stăpânirea unor state. Terito-

riul, populaţia şi suveranitatea sunt indivizibile, 
în sensul că nu pot  fi  segmentate,   nu  pot  
face  obiectul unei  divizări   totale   sau parţiale. 

„Proclamarea inalienabilităţii teritoriului 
înseamnă interzicerea înstrăinării lui sub orice 
formă. Abandonarea, pierderea prin prescrip-
ţie, cesiunile, donaţiile, vânzările de teritorii 
sunt incompatibile cu principiul consfinţit de 
Constituţie, sunt ilegale şi interzise. Inaliena-
bilitatea înseamnă, de asemenea, imposibili-
tatea oricărui alt stat de a exercita atribute de 
putere asupra teritoriului statului, indiferent 
de suprafaţa afectată sau de motivele invo-
cate”. [1, p. 44] Din această perspectivă, orice 
acţiune, indiferent de natura sa, prin care s-ar 
afecta caracterul unitar al statului, îndreptă-
ţeşte Preşedintele Republicii Moldova să acţi-
oneze ca garant al unităţii statului. Atentatul  
la unitatea ţării s-ar putea produce atât în afa-
ra ţării, cât şi din interiorul său. În cazul în care  
actul prin care se atentează la caracterul uni-
tar al statului  ar fi iniţiat din afara ţării, acest 
act ar afecta şi independenţa naţională.

În calitate de şef al statului, pentru a-şi în-
deplini rolul de garant al valorilor menţionate, 
Preşedintele Republicii  Moldova dispune de 
prerogative importante: este comandantul 
suprem al forţelor armate; poate declara, cu 
aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobili-
zarea parţială sau generală a forţelor armate; 
ia măsuri pentru respingerea agresiunii în caz 
de agresiune armată; declară stare de război, 
ia măsuri pentru asigurarea securităţii naţio-
nale şi a ordinii publice (art. 87).

Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldo-
va în realizarea funcţiei de garant al suvera-
nităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării sunt exercitate cu 
participarea altor organe ale puterii de stat. 
Astfel, măsurile luate de Preşedinte în realiza-
rea funcţiei de garant necesită aprobarea Par-
lamentului, care poate fi prealabilă, în cazul în 
care  Parlamentul se află în sesiune sau post-
factum, dacă se află în vacanţă (Parlamentul 
se convoacă de drept în 24 de ore de la de-
clanşarea agresiunii), iar actele Preşedintelui 
Republicii Moldova emise în acest scop nece-
sită contrasemnătura  Primului-Ministru.  

Constituţia Republicii Moldova, deşi nu 
stabileşte Preşedintelui Republicii Moldova 
expres obligaţia de a garanta respectarea 
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Constituţiei şi a drepturilor omului, cum este 
prevăzut în Constituţiile Franţei, Ucrainei, Ro-
mâniei şi ale altor ţări, aceasta rezultă atât din 
jurământul pe care îl depune la inaugurare 
(„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi pricepe-
rea propăşirii Republicii Moldova, să respect 
Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, 
drepturile şi libertăţile fundamentale  ale 
omului, suveranitatea,  independenţa, unita-
tea şi integritatea teritorială a Moldovei” - art. 
79, alin. 2),  cât şi din prerogativele stabilite de 
Constituţie. Asigurarea respectării Constitu-
ţiei de către Preşedintele Republicii Moldova 
este posibilă numai prin exercitarea unor atri-
buţii concrete, stabilite prin Constituţie întru 
exercitarea funcţiilor sale. De altfel, Constitu-
ţia Republicii Moldova atribuie Preşedintelui 
Republicii Moldova misiuni şi obligaţiuni care 
contribuie la definirea rolului pe care îl reali-
zează şeful statului la nivelul societăţii orga-
nizate în stat. Semnificaţia principiilor privind 
respectarea Constituţiei se desprinde şi poate 
fi înţeleasă doar în lumina dispoziţiilor consti-
tuţionale, în care sunt înscrise atribuţiile Pre-
şedintelui Republicii Moldova. 

La dispoziţia Preşedintelui Republicii Mol-
dova se află câteva mijloace practice de ac-
ţiune prin care îşi îndeplineşte misiunea de 
garant al Constituţiei: sesizarea Curţii Consti-
tuţionale pentru verificarea constituţionalită-
ţii legilor (art. 25) [15]; demersul adresat Par-
lamentului, înainte de promulgarea legii, pen-
tru ca  acesta să procedeze la reexaminarea ei 
(art. 93 al Constituţiei); dreptul de a suspen-
da actele Guvernului ce contravin legislaţiei 
până la adoptarea hotărârii definitive a Curţii 
Constituţionale (art. 88, lit. i al Constituţiei); 
dreptul de a dizolva Parlamentul în cazul blo-
cării procesului legislativ (art. 85 al Constituţi-
ei); dreptul de a cere poporului să-şi exprime, 
prin referendum, voinţa asupra problemelor 
de interes naţional (art. 88 lit. f al  Constituţiei).

Preşedintele Republicii Moldova nu poate 
acţiona direct pentru a sancţiona derogarea 
de la conţinutul Constituţiei, deoarece nu 
are competenţa de a exercita un control de 
constituţionalitate. Cererea Preşedintelui Re-
publicii Moldova adresată Parlamentului, de 
a reexamina o lege ce i s-a transmis spre pro-
mulgare nu presupune, după părerea noastră, 
neconstituţionalitatea legii respective. Obiec-

ţiile Preşedintelui ar putea viza, de pildă, erori 
de conţinut sau de redactare ale legii. Totoda-
tă, exercitându-şi prerogativele, Preşedintele 
Republicii Moldova, constatând un caz de ne-
constituţionalitate a legii, dispune de dreptul 
de a sesiza Curtea Constituţională. Sesizarea 
Curţii Constituţionale privind neconstituţio-
nalitatea unei legi ce i s-a trimis de către Parla-
ment, în vederea promulgării, poate fi realiza-
tă numai după promulgare.

În cadrul diferitelor sisteme constituţiona-
le,  realizarea dreptului de sesizare a  organu-
lui de jurisdicţie constituţională poate fi nu 
numai posterior promulgării, ca în cazul Re-
publicii Moldova, dar şi anterior promulgării 
(Franţa, România).

Controlul constituţionalităţii legilor anteri-
or promulgării reprezintă un control abstract 
şi se bucură de anumite avantaje:  permite 
înlăturarea conflictelor constituţionale până 
la intrarea  legii în vigoare;  reduce termenul 
de sesizare şi examinare;  este o formulă care 
pune într-o anumită relaţie suveranitatea par-
lamentară cu revizuirea juridică şi nu încalcă 
prestigiul legiuitorului; contribuie la stabi-
litatea legislativă şi, astfel, înlătură urmările 
negative ce pot apărea în urma controlului 
posterior promulgării în cazurile în care legile 
sunt recunoscute neconstituţionale. Pe lân-
gă avantajele menţionate, controlul anterior 
promulgării se caracterizează printr-un şir de 
dezavantaje, acestea fiind evidenţiate în lite-
ratura de specialitate: curţile constituţionale 
care deja au o practică de adoptare a hotărâ-
rilor privind constituţionalitatea legilor, efec-
tuând controlul anterior promulgării,  se cioc-
nesc  de greutăţi atunci  când,  în timpul scurt 
fixat pentru examinare, trebuie să se pronunţe 
asupra constituţionalităţii actului normativ ce 
intră în vigoare. Foarte des urmările directe şi 
indirecte  nu pot fi  stabilite  de  către  Curtea 
Constituţională  la această  etapă de control. 
Controlul anterior promulgării, de regulă, sto-
pează procesul de aplicare a legii şi în acest caz 
hotărârea trebuie să fie adoptată în termen 
foarte scurt, în caz contrar, va influenţa activi-
tatea legislatorului;  controlul anterior promul-
gării are un evident caracter politic, deoarece 
se exercită înainte de a obţine forţa de lege;  
decizia   Curţii   Constituţionale  poate   fi   cen-
zurată   de   către Parlament. [18, p. 125-126]
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Analizând avantajele şi dezavantajele con-
trolului constituţionalităţii legilor anterior 
promulgării, considerăm că acordarea drep-
tului de sesizare a organului de jurisdicţie 
constituţională Preşedintelui Republicii Mol-
dova anterior promulgării, ca garant al Con-
stituţiei, reprezintă un mecanism adăugător 
în asigurarea supremaţiei Constituţiei, mai 
ales în lipsa dreptului de autosesizare a Curţii 
Constituţionale. „În cazul care îmbracă forme 
organizatorice şi funcţionale bine structurate, 
controlul constituţionalităţii legilor anterior 
promulgării poate avea un rol important în 
înfăptuirea statului de drept, căci el poate îm-
piedica Parlamentul să aducă atingere drep-
turilor fundamentale şi libertăţilor cetăţeneşti 
garantate de Constituţie”. [5, p. 299]  Prezintă 
interes, în acest context, prevederile Consti-
tuţiei Republicii Franceze, care completează 
dreptul Preşedintelui de sesizare a Tribunalu-
lui Constituţional cu obligativitatea realizării  
controlului anterior promulgării legilor orga-
nice. Luând în considerare că Preşedintele Re-
publicii Moldova realizează funcţia de garant 
al Constituţiei, considerăm că acordarea drep-
tului de sesizare a Curţii Constituţionale îna-
intea promulgării legilor ar contribui la mic-
şorarea lacunelor şi controverselor ce deseori  
sunt întâlnite în legislaţia naţională.

În literatura de specialitate este puţin re-
latată problema garantării şi asigurării drep-
turilor omului ca o atribuţie deosebit de im-
portantă a şefului de stat , deşi  constituţiile 
unor state prevăd expres aceasta în textul 
constituţional sau această atribuţie rezultă 
din jurământul depus. De exemplu, Consti-
tuţia Republicii Ucraina stipulează în art. 102: 
„Preşedintele Ucrainei este garantul suverani-
tăţii, integrităţii teritoriale a Ucrainei, garant al 
Constituţiei, al drepturilor şi libertăţilor omu-
lui şi cetăţeanului”. [8]  Iar jurământul depus 
de Preşedintele României în faţa ambelor 
camere ale Parlamentului are următorul con-
ţinut: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi pri-
ceperea pentru propăşirea spirituală şi mate-
rială a poporului român, să respect Constituţia 
şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suve-
ranitatea, independenţa, unitatea şi integrita-
tea teritorială a României”. [10]  

Protecţia drepturilor omului rămâne una 

dintre cele mai importante probleme într-un 
stat de drept şi asigurarea lor constituie unul 
dintre scopurile de bază ale acestuia. Reali-
zarea acestor sarcini constituie o necesitate 
obiectivă şi o obligaţiune ce rezultă din sem-
narea şi ratificarea actelor normative interna-
ţionale din domeniul dat.

În Preambulul Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului se spune: „Recunoaşterea 
demnităţii inerente a tuturor membrilor fami-
liei umane şi a drepturilor lor egale şi inaliena-
bile constituie fundamentul justiţiei, libertăţii 
şi păcii în lume”. [3]  Statutul Consiliului Euro-
pei îl enunţă art. 3: ”Orice membru al Consiliu-
lui Europei recunoaşte principiul supremaţiei 
dreptului în virtutea căruia orice persoană, 
aflată sub jurisdicţia sa, trebuie să se bucure 
de drepturile omului şi de libertăţile funda-
mentale”. [17]

Statele semnează tratate internaţionale 
pentru a promova şi apăra drepturile omului. 
Aceasta impune ajustarea legislaţiei naţionale 
la standardele internaţionale şi asumarea răs-
punderii pentru încălcările comise. Drepturile 
omului prezintă o dimensiune foarte impor-
tantă pentru o societate în perioada de tranzi-
ţie,  cum este  Republica Moldova. Conceptul 
drepturilor omului pretinde să cuprindă câte-
va aspecte esenţiale pentru dezvoltarea uma-
nă: schimbarea perceperii de către societate a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale in-
dividului, ajustarea normelor de drept naţio-
nal la principiile internaţionale ale drepturilor 
omului în practica legislativă şi instituţională 
a ţării. 

Constituţia Republicii Moldova  (art. 1) de-
clară că „Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare 
a personalităţii umane, dreptatea şi pluralis-
mul politic reprezintă valori supreme şi sunt 
garantate”. Iar art. 4 al Constituţiei declară că 
„dispoziţiile constituţionale  privind dreptu-
rile şi libertăţile omului se interpretează şi se 
aplică în concordanţă cu Declaraţia Universa-
lă a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte”. 
Fără îndoială, unul dintre cele mai importante 
titluri din Constituţia Republicii Moldova este 
Titlul II „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale”, care cuprinde un număr im-
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punător de articole – 45. Simpla declarare a 
drepturilor şi libertăţilor nu asigură însă de la 
sine o protecţie eficientă a lor.

Prima dintre garanţiile respectării dreptu-
rilor şi libertăţilor cetăţeneşti este însăşi înscri-
erea lor în Legea fundamentală. Prin aceasta, 
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti capătă for-
ţa juridică a unei dispoziţii constituţionale.

  O cale eficientă de garantare a drepturilor 
omului rezultă din dreptul recunoscut persoa-
nei, ale cărei drepturi au fost încălcate de o 
autoritate publică, printr-un act administrativ, 
de a cere instanţei judecătoreşti recunoaşte-
rea dreptului pretins, anularea actului şi repa-
rarea pagubei.

Garantarea drepturilor şi libertăţilor publi-
ce se poate asigura, totodată, prin controlul 
constituţionalităţii legilor. Într-o asemenea 
situaţie, dispoziţia legală, referitoare la un 
anumit drept fundamental, apreciată ca fiind 
neconstituţională de autoritatea competentă, 
nu se aplică.

O formă de garantare a drepturilor cetăţe-
neşti, cu o sferă din ce în ce mai largă de atri-
buţii, este controlul parlamentar exercitat de 
Parlament prin comisiile sale specializate în 
domeniul drepturilor omului. Aceste comisii 
nu se limitează însă la control parlamentar, 
prilej care le-ar permite constatarea unei vi-
olări a drepturilor omului. Comisiile parla-
mentare pot dezbate proiecte de lege sau 
propuneri legislative referitoare la exercita-

rea drepturilor omului, contribuind, astfel, la 
perfecţionarea cadrului juridic de exercitare a 
drepturilor cetăţeneşti.

Garanţiile ce asigură respectarea drepturi-
lor şi libertăţilor cetăţeneşti menţionate şi-au 
găsit expresia şi în legislaţia Republicii Moldo-
va, însă Constituţia Republicii Moldova nu  sta-
bileşte expres pentru şeful statului  rolul de ga-
rant al drepturilor omului, deşi aceasta  rezultă  
din jurământul depus în faţa Parlamentului şi 
a Curţii Constituţionale, prin care  Preşedintele 
Republicii Moldova îşi  asumă obligaţiunea de 
apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului. Considerăm că garantarea şi 
asigurarea drepturilor omului în Republica 
Moldova reprezintă o atribuţie primordială a 
Preşedintelui, deoarece dezvoltarea drepturi-
lor şi libertăţilor se realizează prin diferite acte 
normative, care, din păcate, nu întotdeauna 
concordă cu Constituţia, această concordanţă 
fiind însă o cerinţă şi o necesitate incontesta-
bilă într-un stat bazat pe lege. Aceasta este de-
osebit de important în condiţiile în care cetă-
ţenii Republicii Moldova nu dispun de dreptul 
de a adresa un recurs Curţii Constituţionale în 
caz de încălcare a drepturilor omului cum este 
prevăzut în art. 93 alin. 4 al legii Fundamenta-
le a R.F.G. (Tribunalul  Constituţional Federal 
statuează: „Asupra recursurilor constituţionale 
care pot fi introduse de oricine consideră că 
a fost lezat de puterile publice într-unul din 
drepturile sale fundamentale”).
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