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CUVÂNT-ÎNAINTE

Procesul de devenire a unui stat poartă întotdeauna amprentele eveni-
mentelor cruciale care-i marchează itinerarul. Destinul complex al Republi-
cii Moldova, așa cum s-a conturat el spre sfârșitul secolului XX – începutul 
secolului XXI, s-a remarcat tocmai prin astfel de situații de-a dreptul dra-
matice, dar, totodată, generatoare de energie revigoratoare. 

Adoptarea actelor de importanță majoră cu privire la suveranitate și 
independență a Republicii Moldova a solicitat expres formarea tuturor 
instituțiilor puterii de stat, fie prin adaptarea celor existente la realitățile noi, 
elaborând baza juridică necesară în conformitate cu cerințele timpului, fie 
prin crearea structurilor capabile să demonstreze asumarea angajamentelor 
de a edifica un stat democratic, o societate deschisă, cu cetățeni liberi și o 
economie de piață funcțională. Acești, dar și alți factori urmau să contribuie 
la realizarea vocației europene a Republicii Moldova în contextul aprofun-
dării și extinderii proceselor integraționiste din Europa. Lansarea marilor 
transformări a favorizat afirmarea stărilor de spirit care stimulau renașterea 
națională și democratizarea societății, oamenii fiind cuprinși de entuziasmul 
încrederii într-un viitor mai bun. 

În același timp, în calea Republicii Moldova spre modernizare au apărut 
bariere care  n-au putut să nu-și lase amprenta asupra evoluției țării. Un șir 
de cauze obiective, precum și factori de ordin subiectiv, vizând cu precă-
dere calitatea elitelor politice și, implicit, a actului de guvernare, au făcut 
ca tranziția să dureze nepermis de mult. Problemele cu care s-a confruntat 
în drumul său Republica Moldova au determinat întârzierea integrării eu-
ropene. În acest context, depășirea provocărilor a însemnat necesitatea de 
a concentra eforturile asupra definitivării reperelor economiei de piață și 
ale statutului de drept, în condițiile când securitatea națională se confruntă 
cu riscuri și amenințări atât din interior, cât și din exterior, iar asigurarea 
coeziunii sociale, a păcii civice și armonizării relațiilor interetnice fiind o 
chestiune prioritară. A agendei politice și sociale. 

Totodată, ar fi incorect a neglija faptul că în perioada ce numără doar 
ceva mai mult de două decenii au fost înregistrate mai multe realizări ce țin 
de construcția democratică a sistemului politic, inclusiv separarea puterilor 
în stat, formarea culturii politice participative și instituționalizarea pluripar-
tidismului, afirmarea pluralismului mediatic, de valorificare a parcursului 
european, inclusiv de către comunitatea științifică, într-un cuvânt, de demo-
cratizarea societății atât la general, cât și în particular.



Acest studiu, care include nouăsprezece capitole este consacrat elucidă-
rii proceselor de modernizare social-politică a Republicii Moldova, accen-
tul cercetătorilor fiind pus pe reliefarea realizărilor, dar și nereușitelor în 
edificarea noii societăți, pe dificultățile și oportunitățile de valorificat. Lu-
crarea va contribui, incontestabil, la cunoașterea, explicarea și înțelegerea 
proceselor care au avut loc recent în societatea noastră, și va servi, totodată, 
sperăm, drept suport intelectual și științific pentru elaborarea și implemen-
tarea unor politici menite să asigure modernizarea social-politică a Repu-
blicii Moldova.

academician Gheorghe DUCA,
Președinte al Academiei de Științe a Moldovei



– 6 –

PREFAȚA

Modernizare este cuvântul de ordine al zilelor pe care le trăim. Imperati vul 
modernizării s-a impus în ultimele decenii cu ritmuri vertiginoase, deter minând 
conținutul și tendințele proceselor de ordin politic, economic, social, spiritu-
al, proprii societății contemporane. Esența modernizării constă, fără îndoială, 
în conștientizarea necesității schimbărilor, urmată de acțiunea, orientată spre 
depășirea și adaptarea în noile situații, dar și spre înrâurirea acestor circumstanțe 
pentru a le imprima un caracter constructiv și favorabil. Transformările pro-
funde şi radicale, lansate sub semnul modernizării, dinamismul proceselor, 
desfăşurate într-un context tot mai complex al interacțiunii unui întreg con-
glomerat de factori, au determinat necesitatea plasării în vizorul investigativ al 
ştiinţelor sociale a întregului cerc de probleme emergente, caracteristice acestei 
realităţi social-politice noi. Specificul cercetării în această sferă rezidă tocmai 
în capacitatea aplicării instrumentarului de cercetare ştiinţifică la analiza unei 
istorii recente, pătrunderea unor tendinţe şi fenomene ce se configurează din 
mers. Această particularitate esenţială condiţionează, într-un fel, dificultatea 
interpretării proceselor ce au loc în societate, lipsa distanţării în timp generând 
riscul inevitabil al unor tratări private de privilegiul de a imprima obiectului 
investigaţiei anumite clarificări, a căror valabilitate se confirmă ulterior. Pe de 
altă parte, cu atât mai mare, în cazul pătrunderii şi explicării aprofundate, poate 
fi valoarea unei astfel de lucrări sub aspect nemijlocit aplicativ. Identificarea 
tendinţelor înregistrate, explicarea setului de probleme cu care se confruntă 
societatea, aici şi acum, poate, de multe ori, să prezinte o contribuţie necesară 
la dezlegarea unor noduri interogative de cea mai stringentă actualitate. 

Necesitatea identificării unor repere pentru interpretarea realității social-
politice recente a condus la ideea elaborării volumului „Republica Moldova 
pe calea modernizării”. Cercetările incluse în carte, în ansamblul lor, au fost 
concepute  drept componente ale unui studiu de tip enciclopedic, axat pe abor-
darea unor elemente constitutive care, în totalitatea lor, ar permite conturarea 
unui tablou integral al fenomenului prezentat și ar dezvălui caracteristicile 
esențiale ale acestuia. Astfel, s-a procedat la abordarea unei problematici largi 
privind statul și dreptul, tranziţia de la totalitarism la democraţie, sistemul poli-
tic contemporan al Republicii Moldova, dezvoltarea pluralismului politic şi a 
societăţii civile, abordate din perspectiva principalelor teorii politice contem-
porane, procesele de integrare europeană și relațiile internaționale, dezvoltarea 
socială și demografică a societății.

Sperăm că studiul nostru a reușit să prezinte tendințele majore, înregistrate 
în viața social-politică a țării din perioada 1989/1991–2014, dezvăluind, în linii 
mari, aspectele esențiale ale proceselor social-politice și spirituale actuale.

academician Gheorghe RUSNAC,
doctor habilitat Victor MORARU
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CONSTITUŢIONALISMUL

Constituţionalismul în societatea contemporană

Actualmente, termenul „constituţionalism” cunoaşte diverse interpre-
tări. O primă abordare exprimată în lucrările juridice defineşte constituţio-
nalismul ca pe o guvernare de stat limitată de constituţie; conform celei de-a 
doua, constituţionalismul este o totalitate de cunoştinţe despre constituţie ca 
lege fundamentală a statului şi societăţii; în a treia abordare, constituţiona-
lismul reprezintă un sistem politic care se bazează pe metodele constituţio-
nale de guvernare.

În opinia noastră, pornind de la faptul că constituţionalismul este un 
fenomen politico-juridic, acesta poate fi descris în cel mai reuşit mod prin 
prisma unor principii definitorii, cum ar fi: exercitarea suveranităţii naţio-
nale prin intermediul organelor reprezentative constituite în baza votului 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, supremaţia legii, separarea 
puterilor. 

Pentru începutul secolului XXI este specifică tendinţa de a examina con-
stituţionalismul într-un aspect mai larg, atribuindu-i acestuia sensul de: mi-
şcare social-politică; teorie; doctrină şi practică.

În calitate de mişcare socială, constituţionalismul, care presupune cerin-
ţa de adoptare a unei constituţii ce să cuprindă dispoziţii privitoare la pu-
tere şi drepturile omului, este confirmată şi se regăseşte în conţinutul unor 
documente istorice britanice, ale căror dispoziţii limitau puterea absolută a 
monarhului şi consacrau unele drepturi pentru supuşii acestora. Mai târziu, 
mişcarea ia amploare, fiind confirmată oficial în textele Constituţiei SUA, 
Poloniei, Franţei şi ale altor state. Actualmente, nu au mai rămas state fără 
constituţie, însă această mişcare a luat o altă formă, care se manifestă în 
tendinţa de democratizare şi socializare a ei şi, respectiv, a orânduirii so-
ciale şi de stat în ansamblu, a statutului juridic al omului, astfel încât legea 
fundamentală să corespundă timpurilor şi noilor provocări ale secolului. 
Teoria constituţionalismului, în calitate de idei şi postulate ştiinţifice, are 
un caracter universal. În etapa contemporană, această teorie îmbracă un ca-
racter social-democratic şi umanist. Doctrina constituţionalismului nu are 
un caracter universal ca şi în cazul teoriei democraţiei. O anumită doctri-
nă constituţională poate fi specifică unei ţări sau unui grup de state având 
semne comune. De regulă, doctrina constituţionalismului este elaborată 
de comunitatea ştiinţifică, care ia în calcul reperele stabilite de elita poli-
tică. Ca fundament al doctrinei unui anumit stat poate fi recunoscută însăşi 
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constituţia acestuia. Practica constituţionalismului este individuală pentru 
fiecare ţară şi presupune: existenţa propriu-zisă a constituţiei cu un caracter 
social şi democratic; dezvoltarea dispoziţiilor constituţionale în conţinutul 
actelor legislative ale ţării; realizarea dispoziţiilor constituţionale în acti-
vitatea cotidiană a populaţiei din ţara respectivă este o dovadă a nivelului 
culturii politice şi juridice a cetăţenilor, gradul de respect faţă de constituţie; 
un nivel înalt de dezvoltare economică, socială şi politică a ţării. Într-un stat 
subdezvoltat populaţia este preocupată cu precădere de probleme de rutină 
şi mai puţin de cele de respectare a principiilor constituţionalismului.

Constituţionalismul în Republica Moldova

Un factor în timp care a determinat conţinutul constituţionalismului 
contemporan din Republica Moldova au fost Declaraţia de Suveranitate şi 
Declaraţia de Independenţă. Ambele documente sunt declaraţii politice şi 
sunt considerate proclamaţii solemne care conţin aprecierea împrejurărilor 
şi faptelor, scopurilor şi principiilor de activitate. Asemenea documente nu 
conţin norme juridice, dar constituie un punct de plecare pentru elaborarea 
şi adoptarea unor astfel de norme în viitor. 

Astfel, la 23.06.90, Sovietul Suprem al Republicii Moldova de legisla-
tura a XII-a, a adoptat, în cadrul primei sesiuni, Declaraţia de Suveranitate 
a Republicii Moldova. Conform Declaraţiei, Republica Moldova este un 
stat suveran, purtătorul şi sursa suveranităţii fiind poporul. Suveranitatea 
urma să se realizeze în interesele întregului popor de către organul repre-
zentativ superior al puterii republicii, nicio parte a poporului, niciun grup 
de cetăţeni, niciun partid politic sau organizaţie publică, nicio altă formă de 
organizaţie, nicio persoană fizică nu are dreptul să-şi atribuie dreptul de a 
exercita suveranitatea.

Declaraţia scotea în evidenţă caracterul unitar şi indivizibil al statului, 
ale cărui hotare puteau fi modificate doar cu acordul amiabil dintre Repu-
blica Moldova şi alt stat suveran în conformitate cu dorinţa popoarelor, în 
conformitate cu adevărul istoric şi regulile acceptate de drept internaţional.

În scopul asigurării garanţiilor social-economice, politice şi juridice ale 
suveranităţii republicii se stabilea:

- puterea deplină a Republicii Moldova asupra deciziilor privitoare la 
subiectele ce vizează statul şi societatea civilă;

- supremaţia Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova pe întreg terito-
riul ţării, iar legile şi alte acte normative ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste deveneau valabile doar după ratificarea acestora de către organul 
legislativ naţional.
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În calitate de stat suveran, Republica Moldova îşi asuma statutul de su-
biect de drept internaţional (de a intra în uniuni de state, de delegare în 
acestea, în mod voluntar, a anumitor prerogative, precum şi să lipsească de 
aceste prerogative sau să se retragă din uniuni în conformitate cu acordul 
respectiv). Republica Moldova, ca subiect egal al relaţiilor internaţionale, 
se declară o zonă demilitarizată, care promovează consolidarea păcii şi se-
curităţii, fiind implicată direct în procesul de cooperare şi securitate precum 
şi în structurile europene.

Declaraţia a stabilit oficial cetăţenia republicii. Tuturor cetăţenilor repu-
blicii, cetăţenilor străini şi apatrizilor care au viză de reşedinţă pe teritoriul 
Republicii Moldova li se garantau drepturile şi libertăţile conform Consti-
tuţiei şi altor legi.

Declaraţia însera în calitate de principiu de bază al funcţionării Repu-
blicii Moldova ca stat de drept separarea ramurilor legislativă, executivă şi 
judecătorească ale puterii. 

La 27 august 1991, Republica Moldova îşi proclama independenţa faţă 
de Uniunea Sovietică, adoptând Declaraţia de independenţă.

Conform Declaraţiei, Parlamentul Republicii Moldova, având în vedere 
trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul 
istoric şi etnic al devenirii sale naţionale, reamintind că în ultimii ani mişca-
rea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova 
şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, ex-
primate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la Chişi-
nău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 şi 27 august 1991, prin legile şi 
hotărârile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii ro-
mâne ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, din 31 august 1989, 
drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, şi 
schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991, proclama în vir-
tutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populaţii 
a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi că Republica Moldova este un 
stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi 
viitorul, fără niciun amestec din afară.

Importanţa acestei Declaraţii pentru consolidarea constituţionalismului 
contemporan din Republica Moldova este accentuată şi de Curtea Constitu-
ţională în Hotărârea privind interpretarea art. 13 alin. (1) din Constituţie în 
coraport cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Repu-
blicii Moldova pronunţată la 5 decembrie 2013.

În aceste împrejurări, Constituţia din 1978 nu mai putea face faţă noilor 
sarcini sociale, iar tentativele de reanimare nu erau suficiente, de unde şi 
apare nevoia unei noi constituţii. 
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În scopul elaborării noii Constituţii, la 19 iunie 1990, prin Hotărârea 
Sovietului Suprem al RSSM, a fost formată Comisia pentru elaborarea pro-
iectului noii Constituţii. La 12 martie 1993, în urma dezbaterilor asupra 
proiectului de Constituţie, Parlamentul Republicii Moldova n-a reuşit să 
adopte proiectul în prima lectură, în schimb a adoptat Hotărârea cu privire 
la proiectul Constituţiei Republicii Moldova, în care se acceptau principi-
ile de bază pentru a da publicităţii textul proiectului. La 15 martie 1993, 
Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova adoptă Hotărârea cu privire la 
măsurile în vederea organizării şi desfăşurării discutării proiectului Consti-
tuţiei de către întregul popor, care conţinea un program de măsuri tehnico-
organizatorice în acest sens. 

După o serie de dezbateri asupra proiectului, la 29 iulie 1994, Parlamentul 
adoptă Constituţia Republicii Moldova. În aceeaşi zi, Constituţia este pro-
mulgată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova şi intră în vigoare la 
27  august 1994. La aceeaşi dată, Constituţia Republicii Moldova din 15  apri-
lie 1978 este abrogată în întregime, celelalte legi şi acte normative subordo-
nate legii rămânând în vigoare în măsura în care nu contravin Constituţiei. 

Elaborată în aceleaşi condiţii de criză politică ca şi în celelalte republici 
socialiste care şi-au declarat independenţa, Constituţia Republicii Moldova 
a acceptat un conţinut de compromis. Totodată, adoptarea Constituţiei a 
satisfăcut aşteptările societăţii şi a generat o serie de activităţi orientate spre 
realizarea conceptului statului de drept, devenind „factorul consolidării po-
litice a societăţii, orientarea către pacea socială şi spre dezvoltare în cadrul 
organizării de stat existente”. 

Reforma constituţională din 2000. De la adoptarea Constituţiei în vigoa-
re au trecut aproape două decenii, durată care s-a soldat cu o serie de tentative 
de revizuire a Legii fundamentale, care, în viziunea guvernanţilor, sunt con-
diţionate de unele „imperfecţiuni ce devin un obstacol serios în procesul de 
guvernare”.

Confruntările dintre ramurile puterii au apărut chiar imediat după adop-
tarea Constituţiei, îndeosebi pe parcursul anului 1995, dintre preşedintele 
ţării şi prim-ministru, confruntări care au fost o consecinţă inevitabilă a 
unor formulări neclare ale Constituţiei (care nu precizează cu claritate cine 
reprezintă autoritatea executivă supremă, tipul consacrat de republică).

Cu regret, actualmente în Republica Moldova nu avem o conlucrare cu 
adevărat a puterilor instituţionalizate în stat, ci mai mult o confruntare între 
partidele politice de guvernământ. Confruntarea acestora se manifestă, mai 
ales, în condiţiile instabilităţii politice, confruntare care ştirbeşte în mare 
măsură imaginea Republicii Moldova în lume, diminuează încrederea opi-
niei publice internaţionale.
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Confruntările politice sunt generate de circumstanţe de ordin social, de 
scăderea în continuare a nivelului de trai al populaţiei, de adâncirea crizei 
economice generale din republică, de tergiversarea promovării unor refor-
me stringente, de tărăgănarea soluţionării conflictului din stânga Nistrului. 

Pentru elaborarea modificărilor în Constituţie a fost creată şi o comisie 
naţională, care a pregătit şi a dat publicităţii pentru dezbatere publică pro-
iectul de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova.

În virtutea dreptului de iniţiativă legislativă, la 6 mai 2000, preşedintele 
ţării a prezentat Curţii Constituţionale, spre avizare, proiectul de lege pentru 
modificarea Constituţiei Republicii Moldova. Ulterior, perfectat în baza pro-
punerilor Comisiei mixte, sub egida Comisiei Europene pentru Democraţie 
prin Drept, proiectul propunea ca Parlamentul să fie ales în baza sistemului 
electoral mixt: 70 de deputaţi – în circumscripţii electorale uninominale, 
iar 30 de deputaţi – într-o circumscripţie electorală naţională. Preşedintele 
Republicii Moldova urma să exercite puterea executivă, în modul prevăzut 
de Constituţie, şi să vegheze respectarea Constituţiei, a drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului. Prim-ministrul avea să fie numit de preşe-
dintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare şi 
după alegerea acestuia de către Parlament, iar membrii Guvernului să fie 
numiţi de preşedintele Republicii Moldova la propunerea prim-ministrului.

Proiectul includea o nouă procedură constituţională – moţiunea de cen-
zură constructivă, prin care Parlamentul, exprimând vot de neîncredere 
prim-ministrului (care nu atrage demisia Guvernului, ci doar a prim-mi-
nistrului), propune preşedintelui Republicii Moldova, pentru numire, altă 
candidatură.

Însă, pe lângă aspectele ce perfecţionau textul Constituţiei, erau expri-
mate şi unele concepţii lacunare. De exemplu, proiectul de modificare a 
Constituţiei opta pentru un executiv dualist, cu un prim-ministru ca şef al 
Guvernului, dar şi cu un preşedinte cu largi prerogative executive. Proiectul 
introducea formula în care preşedintele numeşte prim-ministrul şi întregul 
cabinet, pe care îi şi demite fără niciun control, tot el aproba programul de 
guvernare al Guvernului, iar după aceea tot el semna (prim-ministrul con-
trasemna) toate actele prin care programul era pus în aplicare.

Articolul 105 din proiect introducea delegarea legislativă pe baza unei 
legi de abilitare elaborată de Parlament în acest scop, dar şi pentru situaţii 
„excepţionale”, nedefinite, prin intermediul hotărârilor-legi de urgenţă, for-
mulă care putea fi utilizată abuziv, rolul Parlamentului devenind unul pur 
decorativ. O astfel de posibilitate era cu atât mai evidentă cu cât proiectul 
de lege scotea practic Guvernul de sub controlul Parlamentului, în confor-
mitate cu art. 82 alin. (2), Guvernul fiind responsabil politic numai în faţa 
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preşedintelui, singurul caz de răspundere în faţa Parlamentului fiind asuma-
rea răspunderii ca procedură excepţională.

Dispoziţii cuprinse în art. 88 din proiectul de lege îi conferea preşedin-
telui dreptul de a numi şi revoca din funcţie „persoanele oficiale de stat” şi 
dreptul de a cere „demisia persoanelor de stat alese sau numite în funcţie de 
alte autorităţi publice, în cazul în care persoanele respective nu-şi onorează 
obligaţiile de serviciu, discreditează, prin comportamentul lor, autoritatea 
statului”. Aşadar, pe de o parte, preşedintele avea un control asupra institu-
ţiilor statului prin intermediul numirilor pe care le putea face, iar pe de altă 
parte – dreptul să solicite demisia altor persoane oficiale fie şi numai pentru 
că acestea „discreditează” autorităţile statului, de exemplu se exprimă critic 
la adresa preşedintelui. 

Proiectul (art. 88) îi asigura preşedintelui şi o independenţă financiară 
deplină, prin instituirea unor „programe prezidenţiale în scopul soluţionării 
problemelor de interes naţional” şi crearea de “fonduri speciale pentru sus-
ţinerea financiară şi materială a realizării acestora”, fapt ce însemna insti-
tuirea unei proceduri eminamente discreţionare la îndemâna preşedintelui.

Competenţelor anterioare ale preşedintelui li se adăuga controlul asupra 
Consiliului Superior al Magistraturii: preşedintele Republicii Moldova de-
vine preşedinte, iar ministrul Justiţiei şi procurorul general devin membri 
ai Consiliului (art. 125). Aşadar, principalii reprezentanţi ai executivului 
puteau avea cuvântul decisiv în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii ju-
decătorilor şi sancţionarea acestora.

Pe data de 29 iunie 2000, Parlamentul a luat în dezbatere două proiecte 
de modificare a Constituţiei. Primul era propus de Guvern şi prevedea mo-
dificarea statutului Procuraturii Generale a Republicii, cel de-al doilea pro-
iect aparţinea unui grup de 39 de deputaţi şi conţinea o serie de propuneri 
privind abilitarea Guvernului cu împuterniciri suplimentare.

La 22 iunie 2000, Parlamentul a creat o comisie specială, care trebuia să 
definitiveze documentele de revizuire a Constituţiei. Curtea Constituţională 
a dat avize pozitive asupra a 3 proiecte de legi de modificare a Constituţiei, 
iar la 5 iulie acelaşi an Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea de 
revizuire a Constituţiei având drept bază proiectul propus de înşişi parla-
mentarii.

Şeful de stat a remis spre reexaminare Legea privind modificarea unor 
articole din Constituţie, votată la 5 iulie 2000, motivând că aceasta „încalcă 
în cel mai grosolan mod principiul de organizare a puterii de stat” – princi-
piul separării echilibrate a prerogativelor autorităţilor publice, consfinţit de 
Constituţie. Astfel se instituie, constată el în continuare, monopolul necon-
diţionat al legislatorului, care „de unul singur alege şeful statului, formează 
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componenţa guvernului, formează parţial Curtea Constituţională, Curtea 
Supremă de Justiţie, Curtea de Conturi, numeşte procurorul general etc., iar 
preşedintele devine „o figură butaforică”, fiind lipsit de dreptul la iniţiativă 
legislativă, de dreptul de a prezida şedinţele guvernului, precum şi de drep-
tul de a fi ales sau demis din funcţie de popor.

Şeful de stat a propus parlamentarilor o nouă formulă de efectuare a re-
formei constituţionale. El a solicitat declararea unui moratoriu asupra legii 
constituţionale pe care a promulgat-o; adoptarea unei hotărâri privind desfă-
şurarea la 5 noiembrie 2000 a altui referendum constituţional prin care popo-
rul să decidă asupra formei de guvernare. Totodată, el găseşte de cuviinţă să 
fie operate unele modificări în Codul electoral, care ar stipula un nou princi-
piu de alegere a Parlamentului fie după un sistem mixt (70 de circumscripţii 
şi 30 pe liste de partid), fie după un sistem al reprezentării proporţionale.

Comisia specială pentru examinarea proiectelor de legi privind modi-
ficarea Constituţiei a pregătit un aviz privind propunerile şefului statului, 
dintre care au fost acceptate doar câteva, şi anume: 1) a lăsa în competenţa 
preşedintelui Republicii dreptul la iniţiativă legislativă; 2) a lăsa fără modi-
ficări art.86 din Constituţie; 3) referitor la desfăşurarea la 5 noiembrie 2000 
a unui referendum constituţional, Comisia specială a găsit de cuviinţă ca 
această propunere să fie examinată de legislativ în conformitate cu art. 141- 
143 din Constituţie.

În cele din urmă, Parlamentul a votat cu 87 de voturi legea constituţio-
nală, readresând-o şefului statului spre promulgare.

La 26 iulie 2000, Parlamentul Republicii Moldova face o Declaraţie în 
care se adresează cu un apel către preşedintele republicii în vederea pro-
mulgării legii propuse, motivând că ea va constitui o etapă nouă în istoria 
Republicii Moldova, în procesul de consolidare a suveranităţii şi că aceasta 
va confirma buna intenţie de a promova transformările democratice, al căror 
promotor a fost şi el însuşi.

Ca răspuns la această Declaraţie, pe data de 27 iulie 2000, preşedinte-
le Republicii Moldova adresează, la rândul său, o Declaraţie Parlamentu-
lui, prin care încearcă să convingă deputaţii că: Legea pentru modificarea 
Constituţiei din 5 iulie contravine opiniei poporului, exprimate în cadrul 
referendumului consultativ din 23 mai 1999; încalcă principiul constituţi-
onal fundamental – separaţia puterilor; instituie monopolul necondiţionat 
al puterii legislative. În opinia preşedintelui, pentru a depăşi civilizat şi de-
mocratic situaţia de criză politică acută trebuie suspendată reexaminarea 
şi revotarea Legii din 5 iulie şi adoptată o hotărâre privind desfăşurarea la 
5  noiembrie 2000 a referendumului republican constituţional asupra ambe-
lor proiecte de modificare a Constituţiei.
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La 21 iulie, Parlamentul a revotat Legea din 5 iulie şi a respins propu-
nerea preşedintelui Republicii Moldova. Potrivit Constituţiei şi hotărârilor 
Curţii Constituţionale, Preşedintele era obligat să promulge Legea în ter-
men de 2 săptămâni.

Legea cu privire la revizuirea Constituţiei a modificat art. 78, care regle-
menta procedura de alegere a preşedintelui republicii de către Parlament 
şi conţinutul atribuţiilor Guvernului, inclusiv relaţiile dintre acesta şi şeful 
statului.

Tentativa din 2003 de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova. După 
aproape două decenii de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, 
aceasta a suportat o serie de modificări condiţionate de unele „imperfecţiuni 
considerate un obstacol serios în procesul de guvernare.”

Una dintre cele mai profunde intervenţii în textul Constituţiei în vigoare 
a fost iniţiativa elaborării unei noi Constituţii şi abrogarea celei în vigoare, 
care urmărea intenţia de „întregire” a ţării prin acceptarea opţiunii profede-
raţie. Acest proces de abrogare numit „revizuire” a fost pornit de preşedin-
tele Republicii Moldova la 12 februarie 2003, când a fost dată publicităţii 
noua iniţiativă a autorităţilor privind soluţionarea diferendului din stânga 
Nistrului. Potrivit acesteia, Chişinăul optează pentru reintegrarea plenară 
a teritoriului din stânga Nistrului în componenţa Republicii Moldova, în 
conformitate cu o nouă Constituţie, care ar legifera sistemul federativ de 
funcţionare a viitorului stat reunificat. Potrivit iniţiativei şefului statului, 
noua Lege fundamentală urma să fie elaborată în comun de reprezentanţii 
Chişinăului şi ai Tiraspolului şi aprobată ulterior printr-un plebiscit des-
făşurat pe întreg teritoriul ţării. 

Procesul de revizuire a Constituţiei era iniţiat de trei documente. Este 
vorba, în primul rând, de Protocolul şedinţei de lucru al Consiliului perma-
nent pe problemele politice în cadrul procesului de negocieri privind regle-
mentarea transnistreană. Cel de-al doilea document este proiectul propriu-
zis al Protocolului privind crearea mecanismului de elaborare şi adoptare a 
Constituţiei statului federativ în care se justifica necesitatea elaborării unei 
noi Constituţii pentru soluţionarea diferendului transnistrean şi se preconiza 
crearea unei Comisii mixte de elaborare a proiectului noii Constituţii, terme-
nele şi mecanismul de adoptare a ei. Cel de-al treilea document este Hotă-
rârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XV din 04.04.2003 privind 
unele aspecte ale mecanismului de elaborare a proiectului noii Constituţii a 
Republicii Moldova. Hotărârea nominalizată (art. 2) aprobă Protocolul pri-
vind crearea mecanismului de elaborare şi aprobare a Constituţiei statului fe-
derativ. În acelaşi timp Parlamentul dispune (art. 4) Comisiei juridice pentru 
numiri şi imunităţi să prezinte candidaturile care să formeze Comisia pentru 
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elaborarea proiectului noii Constituţii şi care, după cum se ştie, a fost creată 
mai târziu, dar care aşa şi nu a reuşit să realizeze obiectivul propus.

Încercarea de reformă constituţională din 2009. O altă încercare de 
elaborare a unei constituţii noi a fost întreprinsă de preşedintele interimar 
al Republicii Moldova în decembrie anul 2009. Pornind de la necesitatea 
„...depăşirii crizei constituţionale, consolidării statalităţii Republicii Mol-
dova, sporirii eficienţei guvernării societăţii şi funcţionării instituţiilor pu-
blice...”, a fost constituită Comisia pentru reforma constituţională. 

Comisia a format un Grup de lucru pentru cercetări şi analize consti-
tuţionale constituit din 12 persoane – doctori, doctori habilitaţi în drept, 
profesori, conferenţiari universitari, a căror sarcină a fost analiza conţinutu-
lui normativ al Constituţiei din 1994 şi formularea unor propuneri privind 
modificarea sau elaborarea unei noi Constituţii.

În urma studiului efectuat, membrii Grupului au identificat în textul actu-
alei Constituţii circa 70 de articole pasibile de a fi reformulate ori completate 
cu prevederi noi, faptul fiind dictat şi de caracterul proceselor politico-juri-
dice şi social-economice fundamentale. Grupul de lucru a propus Comisiei 
pentru reforma constituţională operarea unor modificări în textul Constituţiei 
care s-ar axa pe: stabilirea cu claritate a formei de guvernământ şi a regimu-
lui de guvernare care nu ar provoca instabilitate politică în societate; refor-
ma sistemului judecătoresc, a Procuraturii, Curţii Constituţionale, Curţii de 
Conturi; reforma sistemului electoral; introducerea în textul Constituţiei a 
unor norme noi destinate reglementării instituţiei Avocaţilor parlamentari, 
Consiliului legislativ; consacrarea constituţională a unei noi organizări ad-
ministrativ-teritoriale a republicii şi includerea unor norme care ar stabili 
mecanismul şi principiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europea-
nă; reglementarea într-o nouă formulă a unor drepturi şi libertăţi fundamen-
tale ale omului.

Comisia pentru reformă constituţională a aprobat eforturile Grupului 
de lucru pentru cercetări şi analize constituţionale, solicitându-i elaborarea 
noilor reglementări constituţionale şi propunerea modalităţii de realizare 
a  reformei constituţionale.

Diferite aspecte constituţionale ce ţin de drepturile omului, proprietate, 
buget, finanţe, organizarea judecătorească au fost supuse discuţiilor în ca-
drul unor mese rotunde şi ateliere de lucru cu participarea reprezentanţilor 
autorităţilor publice şi societăţii civile. În consecinţă, Grupul de lucru a 
finalizat şi a propus Comisiei pentru reformă constituţională spre examinare 
proiectul noii Constituţii. Proiectul conţinea 79 de articole prezentate într-o 
nouă redacţie. Un aspect important al proiectului noii Constituţii ţinea de 
perfecţionarea principiilor şi valorilor statului de drept. Astfel Titlul I din 
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proiectul Constituţiei atribuie Republicii Moldova calitatea de stat social 
(art. 1 alin. (3)). În vederea acordării unor garanţii suplimentare poporului 
în calitatea acestuia de deţinător al suveranităţii naţionale, art. 2 a fost su-
plimentat cu dispoziţii noi, prin care se statuează că voinţa poporului consti-
tuie baza puterii de stat, care se exprimă prin alegeri şi referendum, iar cele 
mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sunt supuse referendu-
mului, hotărârile adoptate fiind obligatorii. Într-o nouă redacţie este expus 
art. 6 (Partidele politice în sistemul politic), care declară că sistemul politic 
care asigură organizarea, funcţionarea şi conducerea societăţii este înteme-
iat pe libertatea şi pe caracterul benevol de constituire a partidelor politice. 
La rândul lor, partidele politice sunt chemate să contribuie la formarea şi la 
exprimarea voinţei politice a cetăţenilor prin referendum şi alegeri. Pe lângă 
aceasta, partidele politice erau obligate să respecte principiile democratice 
şi să respingă violenţa ca mijloc de promovare a intereselor lor.

Deoarece integrarea europeană reprezintă o direcţie strategică pentru 
Republica Moldova, proiectul conţine referinţă la procesul de aproximare 
legislativă, ajustare la legislaţia europeană, admiţând un eventual transfer 
de suveranitate către instituţiile Uniunii Europene. În acest sens, art. 10 
(Politica de integrare europeană) prevedea că în scopul promovării stabili-
tăţii, bunăstării, modernizării şi asigurării securităţii ţării sub aspect politic, 
economic şi social, Republica Moldova îşi orientează politica sa externă 
şi internă spre integrare în organizaţiile şi în organismele internaţionale, 
prioritară fiind integrarea în Uniunea Europeană. În procesul de integrare 
în organizaţiile şi în organismele internaţionale, Republica Moldova poate 
delega acestora unele competenţe prin legile de ratificare a tratatelor de 
aderare şi îşi păstrează dreptul suveran de a se retrage din organizaţiile şi 
din organismele internaţionale la care este parte.

Recunoscând necesitatea asigurării unităţii poporului şi a dreptului la 
identitate şi la dezvoltare, art. 12 din proiect obligă statul să recunoască şi 
să garanteze tuturor cetăţenilor săi dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Pentru 
aceasta statul nu va adopta acte şi nu va admite niciun fel de măsuri în sco-
pul suprimării identităţii persoanelor aparţinând unor alte etnii şi al limitării 
nejustificate a drepturilor acestora.

Proiectul includea şi reglementări noi privind recunoaşterea pluralităţii 
de cetăţenii, stipulând că „Deţinerea cetăţeniei unui alt stat nu diminuează 
drepturile şi libertăţile cetăţeanului şi nu-1 eliberează de obligaţiile rezulta-
te din cetăţenie, dacă legea nu prevede altfel” (art. 13 alin. (2)). Cu titlu de 
noutate este introdusă şi norma care interzicea retragerea cetăţeniei aceluia 
care a dobândit-o prin naştere.
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Autorii proiectului au ţinut cont şi de amploarea fenomenului migrator, 
din care motiv au considerat oportună includerea în art. 14 a dispoziţiilor 
conform cărora statul este dator să protejeze drepturile şi interesele legitime 
atât ale cetăţenilor săi din ţară, cât şi ale cetăţenilor săi din străinătate, in-
clusiv ale celor care se află acolo la muncă. La fel, statul urmează să sprijine 
întărirea legăturilor cu diaspora moldovenească şi acţionează pentru păstra-
rea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

Autorii proiectului nu au trecut cu vederea nici controversata problemă 
privind denumirea exactă a limbii oficiale a statului. Recunoscând că denumi-
rea exactă a limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova este o problemă 
de ordin ştiinţific şi nu politic, Grupul de lucru a introdus norma care a stabilit 
că limba oficială a Republicii Moldova este limba română, în acest sens statul 
va contribui la cunoaşterea şi la utilizarea limbii oficiale prin politici de inte-
grare a minorităţilor lingvistice şi de consolidare a poporului (art. 18).

Membrii Grupului de lucru au găsit necesar să modifice unele dispoziţii 
din Titlul II. Astfel, Capitolul I (Dispoziţii comune) din Titlul respectiv in-
clude art. 20 (Universalitatea) într-o redacţie nouă, conform căreia drepturi-
le şi libertăţile omului sunt inalienabile, aparţin fiecăruia de la naştere şi se 
aplică continuu. Un nou conţinut a fost propus şi pentru principiul egalităţii 
în drepturi (art. 21), în corespundere cu care toate persoanele sunt egale 
în faţa legii. Statul nu admite nicio discriminare şi garantează egalitatea 
drepturilor şi a libertăţilor omului fără deosebire de sex, rasă, naţionalita-
te, origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, avere, origine 
socială sau alte criterii stabilite de lege. Titlul I a fost suplimentat cu un 
articol nou (art. 26. Exercitarea drepturilor şi libertăţilor), în conformitate 
cu care fiecare om îşi exercită drepturile şi libertăţile cu bună-credinţă fără 
să încalce drepturile şi libertăţile altor persoane, iar necunoaşterea legii nu 
exonerează de răspundere.

Modificări au fost propuse şi la conţinutul unor articole din Capito lul  II 
al acestui Titlu. Astfel, art. 28 a fost completat cu alineatul (4) în următoa-
rea redacţie: „Nimeni nu va fi supus unui tratament medical forţat decât în 
cazurile prevăzute de lege”. Revizuirii complete a fost supus şi articolul 
consacrat libertăţii individuale şi siguranţei persoanei. Conform prevede-
rilor propuse, reţinerea nu poate depăşi 24 de ore. Arestarea preventivă se 
va dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal pentru cel mult 
30  de zile cu posibilitatea prelungirii cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata 
totală să depăşească un termen rezonabil, în total nu mai mult de 180  de zile. 

Celui arestat preventiv i se oferea dreptul de a cere punerea sa în liberta-
te provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune. Este demn de remarcat şi 
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faptul că nicio persoană nu putea fi lipsită de libertate pentru imposibilitatea 
executării unei obligaţii contractuale.

Printre garanţiile realizării dreptului la apărare şi asistenţă juridică cali-
ficată (art. 30) proiectul introduce noţiunea de „asistenţă juridică calificată”, 
care, în cazurile prevăzute de lege, urma să fie acordată gratuit. 

Ţinând cont de reglementarea sumară a dispoziţiilor privind inviolabili-
tatea vieţii intime, private şi familiale, articolul respectiv a fost completat cu 
dispoziţii conform cărora fiecare om are dreptul la inviolabilitatea vieţii inti-
me şi private, la păstrarea secretului personal şi familial, la ocrotirea onoarei 
şi demnităţii. La fel s-a propus ca difuzarea informaţiei despre viaţa intimă, 
privată şi familială a persoanei fără consimţământul acesteia să fie interzisă.

Una dintre noutăţile introduse în proiect, care a suscitat discuţii contro-
versate şi în societate, a fost consacrarea dreptului de a alege de la vârsta de 
16 ani (art. 42). Într-o formulă nouă a fost propusă şi descrierea dreptului 
la asociere (art. 45), cetăţenilor oferindu-li-se dreptul de liberă asociere „în 
partide politice, sindicate, patronate şi în alte forme de asociere”. Printre 
noutăţile mai importante pot fi menţionate şi garantarea dreptului la moş-
tenire (art. 49 alin. (6)); libertatea activităţii de întreprinzător (art. 50) etc.

În scopul oferirii unei protecţii mai eficiente a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, s-a propus introducerea în conţinutul Titlului II şi a normelor 
consacrate instituţiei Avocatului Poporului, împuternicit să apere drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului şi să supravegheze respectarea, ga-
rantarea şi asigurarea acestor drepturi şi libertăţi de către autorităţile admi-
nistraţiei publice şi instanţele judecătoreşti (art. 8). 

În intenţia de a crea condiţii pentru asigurarea supremaţiei Constituţiei, 
Grupul de lucru a propus introducerea unei noi îndatoriri fundamentale: 
obligaţia respectării Constituţiei şi a legii (art. 59).

Într-o redacţie nouă, dar fără schimbări de conţinut esenţiale, au fost pre-
zentate şi dispoziţii privitoare la alegerea Parlamentului (art. 66) (noutate 
fiind stabilirea dreptului de a fi ales deputat de la vârsta de 21 de ani); durata 
mandatului (art. 67), şedinţa de constituire a Parlamentului (art. 68). 

Au fost introduse şi unele dispoziţii noi privind procesul legislativ, cum 
ar fi, de exemplu, iniţiativa legislativă populară (art. 76 alin. (1)), care pu-
tea fi realizată printr-un număr de cel puţin 20 000 de cetăţeni cu drept de 
vot. Conform art. 78 din proiect, preşedintele Republicii Moldova promul-
gă legile în termen de 12 zile de la data adoptării acestora. În cazul în care 
preşedintele va avea obiecţii asupra unei legi, după consultarea Guvernului, 
ar fi fost în drept să o trimită, în termen de 12 zile, spre reexaminare Par-
lamentului. Proiectul acorda preşedintelui dreptul de a cere înainte de pro-
mulgare controlul constituţionalităţii legii respective, care se va efectua în 
termen de 30 de zile. În cazul în care Curtea Constituţională va declara 
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legea, sau o parte a ei, neconstituţională, preşedintele o va remite Parlamen-
tului spre reexaminare. În cazul în care Parlamentul îşi menţine hotărârea 
adoptată anterior sau dacă Curtea Constituţională în termenele stabilite con-
firmă constituţionalitatea legii, preşedintele va fi obligat să promulge legea 
în termen de 3 zile.

Din categoria noutăţilor face parte şi pasibilitatea Parlamentului de a se 
considera dizolvat de drept în cazul în care preşedintele Republicii Mol-
dova nu este demis prin referendum (art. 80 alin. (3)). La acelaşi capitol 
se înscrie şi iniţiativa de a crea un Consiliu legislativ. Acest Consiliu era 
prevăzut ca un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, chemat să 
ţină evidenţa oficială a legislaţiei Republicii Moldova, să avizeze proiectele 
de legi, decretele şefului statului, proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu 
caracter normativ ale Guvernului.

A fost supus revizuirii şi statutul preşedintelui Republicii Moldova (Sec-
ţiunea I, Capitolul V). În primul rând, este vorba despre o nouă modalitate 
de desemnare a şefului de stat, care, conform art. 83 din proiect, propunea 
ca alegerea preşedintelui să aibă loc prin vot universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat, prin scrutin în două tururi. La funcţia de preşedinte al Re-
publicii Moldova puteau candida persoanele care au dobândit cetăţenia Re-
publicii Moldova prin naştere, care au împlinit vârsta de 35 de ani, locuiesc 
permanent pe teritoriul ei nu mai puţin de 10 ani, care au studii superioare 
şi posedă limba oficială a statului. Modul de propunere a candidaţilor este 
stabilit prin lege organică. 

Membrii Grupului de lucru au încercat să deblocheze într-un anumit fel 
procedura de învestitură a Guvernului, stabilind (art. 94) că, în acest sens, 
preşedintele Republicii Moldova, la propunerea majorităţii parlamentare or-
ganizate, desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru. În cazul 
în care majoritatea parlamentară, în termen de 30 de zile după constituirea 
oficială a Parlamentului, nu va propune candidatura prim-ministrului, pre-
şedintele republicii, după consultarea fracţiunilor, va propune candidatura 
prim-ministrului. Un alt aspect important, în viziunea noastră, a fost stabilirea 
interdicţiei pentru preşedinte de a revoca şi numi mai mult de jumătate dintre 
membrii Guvernului care au obţinut votul de încredere al Parlamentului. În 
cazul în care remanierile guvernamentale vor depăşi jumătate din membrii 
Guvernului, acesta se supune repetat votului de încredere al Parlamentului.

Prin art. 98 din proiect, în scopul planificării, organizării şi coordonării ac-
tivităţii de apărare a ţării, s-a propus instituirea Consiliului Suprem al Apărării 
şi Siguranţei Naţionale, prezidat de către preşedintele Republicii Moldova.

Proiectul vine şi cu unele noutăţi în domeniul organizării administrative 
a teritoriului şi administraţiei publice locale. Astfel, conform art. 118, sunt 
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recunoscute autorităţile deliberative ale administraţiei publice, prin care se 
exercită autonomia locală: consiliile comunale, orăşeneşti, municipale şi 
regionale, iar autoritatea executivă a administraţiei publice comunale, oră-
şeneşti, municipale – primarii aleşi în condiţiile legii şi organul executiv 
regional. Este introdusă instituţia prefectului (art. 116), care avea calitatea 
de reprezentant al Guvernului în regiune.

Au fost prevăzute şi unele modificări în organizarea şi funcţionarea Cur-
ţii Constituţionale. Capitolul I din Titlul IV este numit Justiţia constituţi-
onală, iar în scopul evitării influenţei politice asupra judecătorilor, Curtea 
Constituţională se propunea a fi alcătuită din 9 judecători, numiţi pentru un 
mandat de 9 ani, cu precizarea că una şi aceeaşi persoană nu poate deţine 
decât un singur mandat (art. 121). Printre atribuţiile Curţii se numără şi exa-
minarea constituţionalităţii ordonanţelor şi hotărârilor cu caracter normativ 
ale Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte, până la ratificarea acestora de către Parlament (art. 125).

Au suportat anumite revizuiri şi reglementările privitoare la organizarea 
şi funcţionarea sistemului judecătoresc din ţară. Astfel, este prevăzută nor-
ma precum că justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, Cur-
tea de Casaţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii (art. 128). Este propusă 
şi o nouă modalitate de desemnare a judecătorilor astfel încât la funcţia de 
judecător să candideze cetăţeanul Republicii Moldova care are vârsta de 30 
de ani, vechime în activitatea juridică, în învăţământul juridic superior de 
cel puţin 5 ani şi răspunde altor condiţii stabilite prin legea organică. Jude-
cătorii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Curţii de Casaţie, ai curţilor de apel şi 
judecătoriilor se numesc şi se eliberează din funcţie de preşedintele Republicii 
Moldova la propunerea Camerei Judecătorilor a Consiliului Superior al Ma-
gistraturii. Judecătorii, preşedintele şi vicepreşedinţii Сurţii Supreme de Justi-
ţie se numesc şi se eliberează din funcţie de Parlamentul Republicii Mol dova, 
la propunerea Camerei Judecătorilor a Consiliului Superior al Magistraturii.

Procuratura (art. 136) este declarată ca fiind o instituţie publică auto-
nomă, care contribuie la înfăptuirea justiţiei prin conducerea şi exercitarea 
urmăririi penale, reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti, apără 
interesele statului,ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului, în con-
diţiile legii. 

Conform proiectului, procurorul general se numeşte şi se eliberează din 
funcţie de către Parlament, la propunerea Camerei Procurorilor a Consiliului 
Superior al Magistraturii, iar procurorii inferiori sunt numiţi şi eliberaţi de 
Procurorul General la propunerea Camerei Procurorilor a Consiliului Superior 
al Magistraturii. Procurorilor li se atribuie calitatea de magistraţi, aceştia sunt 
independenţi, imparţiali şi în exercitarea mandatului se supun numai legii.
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Cu titlu de noutate se stabileşte că avocatura este asociaţia profesională 
specializată care, în scopul apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor le-
gitime ale persoanelor fizice şi juridice, acordă asistenţă juridică calificată 
prin intermediul avocaţilor (art. 139).

A fost revizuit şi statutul Consiliului Superior al Magistraturii. Con-
form art. 140, Consiliul Superior al Magistraturii urma să fie constituit din 
Сamera Judecătorilor şi Camera Procurorilor. 

Titlul VI din proiect conţinea unele elemente noi privind extinderea ca-
drului subiecţilor cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale prin acorda-
rea acestui drept şi preşedintelui Republicii Moldova (art. 152) şi prin stabili-
rea faptului că problemele relative la neutralitatea statului, forma şi regimul 
de guvernământ, structura de stat, organizarea administrativă a teritoriului, 
precum şi procedura de revizuire a Constituţiei pot fi revizuite numai cu 
aprobarea lor prin referendum (art. 154). O nouă iniţiativă de revizuire a 
Constituţiei pe cale parlamentară, care vizează aceeaşi problemă, nu putea 
fi readusă în Parlament sau supusă aprobării prin referendum mai devreme 
de un an de la respingerea acesteia, iar în cazul neacceptării iniţiativei de 
revizuire a Constituţiei prin referendum, o nouă iniţiativă de revizuire, care 
vizează aceeaşi problemă, nu putea fi supusă repetat referendumului mai 
devreme de trei ani (art. 156).

Conform dispoziţiilor incluse în Titlul VII (Dispoziţii finale şi tranzito-
rii), Constituţia urma să fie adoptată de Parlament şi aprobată de către popor 
prin referendum, lucru care aşa şi nu s-a întâmplat.

Alte încercări de revizuire a Legii fundamentale. Pe lângă cazurile de-
scrise în perioada anilor 2001–20012, Parlamentului au fost înaintate şi alte 
iniţiative de revizuire a Constituţiei. 

Astfel, prin proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor 
articole din Constituţie (art.70, 71), un grup de 34 de deputaţi din Parlament 
au iniţiat procedura de revizuire a art. 70 şi art. 71 din Constituţia Republicii 
Moldova. Autorii proiectului de revizuire a Constituţiei propuneau exclu-
derea din denumirea art. 70 a cuvintelor „şi imunităţi”, excluderea alin. (3) 
art. 70 care, după cum ştim, stipulează că deputatul nu poate fi reţinut, ares-
tat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă sau trimis 
în judecată fără încuviinţarea Parlamentului după ascultarea sa. Grupul de 
deputaţi consideră că deputatul în Parlament nu poate fi persecutat sau tras 
la răspundere juridică numai pentru voturile sau pentru opiniile politice 
exprimate în exercitarea mandatului.

În anul 2001 iarăşi este propus un proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea art. 70 şi art. 71 din Constituţie. Prin acest proiect, la art.  70 se 
propunea excluderea din titlu a cuvintelor „şi imunităţi”, excluderea alin. 
(3) (ca şi în textul iniţiativei din 2001 examinat mai sus), iar la art. 71 după 
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cuvântul „exprimate” se propunea completarea cu cuvântul „public”. În 
opinia celor 36 de autori ai iniţiativei de revizuire a Constituţiei, cadrul 
constituţional existent oferă deputaţilor o protecţie exagerată, deoarece nu 
permite efectuarea anchetei penale fără încuviinţarea prealabilă a Parlamen-
tului, exonerându-i de răspundere penală pentru infracţiunile comise şi situ-
ându-i deasupra legii, fapt ce contravine principiilor democratice pe care se 
bazează un stat de drept. Deputaţii semnatari sunt de părere că imunitatea 
parlamentară, prevăzută la art. 70 alin. (3) din Constituţie, este concepută 
ca un mijloc de apărare a Parlamentului, având drept scop instituirea imuni-
tăţii colective a acestuia faţă de presiunile exterioare şi garantarea libertăţii 
de exprimare şi de acţiune a deputaţilor în exercitarea mandatului, pe când 
redacţia actuală a art. 70 alin. (3), potrivit căruia deputatul nu poate fi trimis 
în judecată fără acceptul prealabil al Parlamentului, constituie un mecanism 
legal de exonerare a deputaţilor de răspundere pentru infracţiunile săvârşite. 
Autorii mai susţin că această prevedere contrazice art. 6 din Constituţie, po-
trivit căruia în stat există trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească, 
care sunt egale între ele şi colaborează, dar cu toate acestea membrii exe-
cutivului, spre exemplu, nu beneficiază de imunitate similară deputaţilor. 

Deşi Curtea s-a exprimat că modificarea art. 71 din Constituţie ar putea 
genera o interpretare extensivă a normei, în sensul că este aplicată şi situaţi-
ilor ce nu acoperă exerciţiul mandatului parlamentar şi că aceasta are un ca-
racter incert şi poate genera dificultăţi de interpretare şi aplicare, ea a decis 
că proiectul de lege constituţională privind revizuirea art. 70 şi art. 71 din 
Constituţie nu contravine dispoziţiilor constituţionale şi poate fi prezentat 
spre examinare Parlamentului, „ţinând cont de opiniile Curţii Constituţio-
nale expuse în partea descriptivă a avizului”. 

La 9 noiembrie 2001, 35 de deputaţi din Parlament au iniţiat procedu-
ra de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova, propunând modificarea 
şi completarea art. 17, 18 şi 19, care reglementează problemele cetăţeniei, 
precum şi regimul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor, care a fost 
examinat în şedinţa Curţii Constituţionale din 12 februarie 2002.

Autorii proiectului propuneau să se excludă alin.(2) din art.17, care sti-
pulează că „nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de 
dreptul de a-şi schimba cetăţenia”, motivând că această normă este cuprin-
să în Convenţia europeană cu privire la cetăţenie, ratificată prin Hotărârea 
Parlamentului din 14.10.1999. De asemenea, se propunea a exclude alin. (1) 
din art. 18, care prevedea că cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi cetăţeni 
ai altor state decât în cazurile prevăzute de acordurile internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, urmărindu-se prin aceasta reglementarea mai 
exactă a pluralităţii de cetăţenii, iar din alin. (2) al aceluiaşi articol se excludea 
prevederea care statua dreptul cetăţenilor la protecţia statului în ţară.
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În proiect se propunea şi substituirea termenilor „convenţie internaţio-
nală” şi „condiţii de reciprocitate”, cuprinşi în art. 17 alin. (4), cu termenul 
„tratat internaţional”, care, în opinia autorilor, este mai general şi înglobea-
ză ambii termeni. La fel se propunea să se excludă sintagma „în temeiul ho-
tărârii instanţei de judecată” din art. 17 alin. (4), care se referea la procedura 
de extrădare, autorii considerând că această reglementare este de resortul 
unei legi organice.

Autorii proiectului propuneau şi completarea art. 19 cu un alineat cu 
următorul conţinut: „Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în 
baza unui tratat internaţional sau în condiţiile stabilite de legea organică”.

O altă iniţiativă de revizuire a Constituţiei în vigoare aparţine unui grup 
de deputaţi care au susţinut proiectul legii pentru modificarea şi comple-
tarea Constituţiei (art. 73, 110, 111, 111-1), propunând expunerea art. 73 
(Iniţiativa legislativă) în următoarea redacţie: „Dreptul de iniţiativă legis-
lativă aparţine deputaţilor în Parlament, preşedintelui Republicii Moldova, 
Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia”. 
Autorii proiectului propuneau restructurarea Capitolul VIII din Constituţie 
în două secţiuni: Secţiunea I „Administraţia publică centrală” şi Secţiunea 
II „Administraţia publică locală”.

Aşadar, proiectul venea cu un conţinut revizuit al art. 110 şi 111 şi cu un 
articol nou (Articolul 111/1. Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia). Con-
form proiectului, Găgăuzia era recunoscută o „unitate teritorială autonomă 
cu un statut special, care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, 
este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează 
de sine stătător, în cadrul legii, în limitele competenţei sale, în interesul 
întregii populaţii, problemele dezvoltării politice, economice şi culturale”. 
Pe teritoriul acestei unităţii erau garantate toate drepturile şi libertăţile pre-
văzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, resursele naturale 
aflate pe teritoriul Găgăuziei erau recunoscute proprietate a poporului Re-
publicii Moldova şi baza economică a unităţii teritoriale autonome. Autorii 
proiectului au mai avut grijă să fixeze că: „În cazul pierderii statutului de 
stat independent al Republicii Moldova, populaţia unităţii teritoriale auto-
nome Găgăuzia are dreptul la autodeterminare”.

Desigur, tentativele de revizuire a constituţiei nu puteau să ocolească 
problema limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât a 
fost elaborat şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea art. 13 
din Constituţie. Autorii propuneau ca alin. (2) din acest articol să conţină ur-
mătorul text: „Limba rusă în Republica Moldova este limbă oficială şi ală-
turi de limba moldovenească se foloseşte în autorităţile publice centrale, or-
ganele administraţiei publice centrale şi locale, justiţie şi în alte domenii ale 
vieţii sociale a statului”. Pe lângă acestea, se mai propunea şi introducerea 
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unui alineat nou, în care se menţiona că „în afară de limbile moldovenească 
şi rusă, statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi 
la funcţionarea şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării”. În viziunea autori-
lor acestui proiect expus în Nota informativă, scopul principal al iniţiativei 
de modificare a art. 13 din Legea supremă era „de a introduce o mai mare 
flexibilitate a legislaţiei lingvistice şi de a asigura un bilingvism real în so-
cietatea noastră”.

Încercării de modificare au fost supuse şi art. 72 şi 113 din Constituţie 
prin proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor prevederi din 
Constituţie, înaintat la 19 aprilie 2002 de un grup de 52 de deputaţi din 
Parlament. Proiectul propunea completarea art. 72 cu alineatul (5), având 
următorul cuprins: „În funcţie de caracterul normelor cuprinse, legile se 
împart în generale, speciale şi excepţionale”. În opinia autorilor, această 
completare „decurge din necesitatea de a concretiza caracterul legilor pri-
vind diverse raporturi sociale, dar cu o forţă juridică egală”. Ei mai susţi-
neau că legile excepţionale urmează să intervină în reglementarea stărilor 
de necesitate sau a anumitor domenii care fac excepţie de la regulile gene-
rale sau speciale. În situaţiile excepţionale, în care intervine o modalitate 
de administrare exclusivă, regulile generale nu pot fi aplicate, prin urmare, 
acestea vor fi reglementate prin legi excepţionale care vor avea o acţiune 
provizorie. 

După cum se ştie, instituţia şefului de stat în modul în care este regle-
mentată de Constituţia Republicii Moldova a trezit mereu discuţii aprinse, 
mai ales la capitolul atribuţiilor. Evident că normele din Constituţie consa-
crate acesteia nu pot fi ocolite de intenţia unor intervenţii reformatorii. O 
tentativă de acest gen a fost întreprinsă prin proiectul legii constituţionale 
cu privire la modificarea lit. g) art.88 din Constituţie. Conform acestui pro-
iect de lege constituţională, la art. 88 „Alte atribuţii” lit. g) se propunea sub-
stituirea noţiunii „acordă ranguri diplomatice” cu noţiunea „acordă gradul 
diplomatic de ambasador şi de ministru plenipotenţiar”.

Un alt proiect care a avut în vizor această instituţie a cerut modificarea 
art. 81 (Incompatibilităţi şi imunităţi) din Constituţie. Proiectul urmărea 
scopul completării art.81 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova cu 
următoarea prevedere: „Pe perioada exercitării mandatului preşedin tele 
Republicii este obligat să-şi suspende activitatea în partidele politice şi 
organizaţiile politice”. 

Autorii iniţiativei argumentau necesitatea completării Constituţiei cu 
această dispoziţie în urma dialogului politic purtat de formaţiunile politice 
în campania electorală din 2005 privind suspendarea calităţii de membru al 
partidului politic de către persoana care va fi aleasă în funcţia de preşedinte 
al ţării. În opinia acestora, calitatea de membru sau de conducător al unui 
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partid împiedică preşedintele ţării să-şi îndeplinească funcţia de garant al 
stabilităţii şi echilibrului proceselor social-politice, de arbitru imparţial, îl 
determină să se plaseze în procesul politic de partea formaţiunii sale.

Evenimentele care au urmat în ţară după 7 aprilie 2009, soldate cu po-
larizarea vieţii politice şi, în consecinţă, cu blocarea procedurii de alegere 
a şefului statului, a trezit interesul de revizuire a procedurii de desemnare a 
acestuia materializat în mai multe proiecte.

Printr-un proiect de lege privind modificarea art. 78 din Constituţie se 
propunea ca în funcţia de preşedinte, în bază de alternativă, să fie ales can-
didatul care a obţinut 61 de voturi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă ni-
ciun candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, în decurs de 5 zile 
lucrătoare se propunea organizarea turului doi de scrutin. În cel de-al doilea 
tur se considera ales candidatul care a întrunit 57 de voturi din numărul 
deputaţilor aleşi. Dacă în cel de-al doilea tur niciunul dintre candidaţi nu a 
întrunit numărul necesar de voturi, în decurs de 5 zile lucrătoare se organi-
zează al treilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea 
numărului descrescător de voturi obţinute în turul doi. În cel de-al treilea tur 
se considera ales candidatul care a întrunit cel puţin votul majorităţii depu-
taţilor aleşi. Dacă şi după al treilea tur preşedintele Republicii Moldova nu 
va fi ales, în termen de 10 zile lucrătoare, preşedintele în exerciţiu urma să 
dizolve Parlamentul şi să stabilească data alegerilor în noul Parlament care 
vor avea loc în termen de 60 de zile de la data dizolvării Parlamentului. La 
solicitarea autorilor acest proiect a fost retras.

Printr-un alt proiect de lege constituţională privind modificarea art. 78 din 
Constituţie se propunea desemnarea şefului de stat prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat. În viziunea autorilor, alegerea preşedintelui 
Republicii Moldova de către popor va permite înlocuirea „mecanismului de-
ficient de alegere a preşedintelui cu unul viabil şi eficient şi se vor înlătura 
inadvertenţele în ceea ce priveşte modalitatea de alegere a preşedintelui în 
raport cu organizarea regimului de guvernare care există în prezent”.

Prin alt proiect de lege constituţională se propunea modificarea art.  78 din 
Constituţia Republicii Moldova prin referendum constituţional. Conform pro-
iectului, preşedintele Republicii Moldova urma să fie ales prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat. Pentru obţinerea mandatului candidatul 
trebuia să întrunească cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au par-
ticipat la alegeri, iar în cazul în care niciunul dintre candidaţi nu va acumula 
această majoritate, se propunea organizarea unui al doilea tur de scrutin între 
primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul 
tur, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 

Autorii acestui proiect de lege constituţională erau convinşi că alege-
rea Preşedintelui ţării prin votul direct al cetăţenilor este justificată atât din 
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punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere politic, efectul scontat 
fiind înlăturarea inadvertenţelor între modalitatea actuală de alegere a pre-
şedintelui ţării şi regimul de guvernare. 

La iniţiativa unui grup de deputaţi s-a propus revizuirea art. 135 şi 
136 din Constituţia Republicii Moldova. Proiectul prevedea completarea 
alin.  (1) art. 135 cu dispoziţii noi care împuterniceau Curtea Constituţională 
să se pronunţe, după epuizarea căilor de atac, asupra „cererilor depuse de 
orice persoană care se pretinde victimă a unor încălcări ale drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, consfinţite în Titlul II sau în tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, provenite dintr-o lege, 
dintr-un act administrativ, dintr-o hotărâre judecătorească sau dintr-o omisi-
une a autorităţilor publice”. Prin modificarea art. 136 se preconiza stabilirea 
unui număr din 7 judecători în loc de 6, fiind promovată şi o nouă modali-
tate de numire a acestora, astfel încât doi judecători urmau să fie numiţi de 
Parlament, doi de Guvern, doi de Consiliul Superior al Magistraturii şi unul 
de către preşedintele Republicii Moldova.

Procesul de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova a cuprins şi di-
mensiunea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Unul dintre drepturile 
supuse acestui proces a fost dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 
(art. 24). Autorii proiectului legii pentru modificarea acestui articol cereau 
modificarea dispoziţiilor cuprinse în alin. (3) prin excluderea textului 
„decât pentru acte săvârşite în timp de război sau de pericol iminent de răz-
boi şi numai în condiţiile legii”.

Este de menţionat că la 24 august 2005 şi Guvernul Republicii Moldova 
a depus un proiect de lege constituţională pentru excluderea din art.  24 alin. 
(3) din Constituţie a dispoziţiei privind posibilitatea aplicării pedepsei capi-
tale pentru acte săvârşite în timp de război sau de pericol iminent de război, 
propunând pentru acest alineat formula: „Pedeapsa cu moartea este interzisă”.

Necesitatea acestor modificări era justificată de autori prin dorinţa Re-
publicii Moldova de a adera la cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice vizând abolirea pe-
depsei cu moartea, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 15 decembrie 
1989 şi Protocolul nr.13 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Vilnius la 3 mai 2002, şi 
onorării angajamentelor asumate prin Planul de acţiuni Moldova – Uniunea 
Europeană.

Tendinţele constituţionalismului din Republica Moldova. Istoria con-
stituţionalismului din Republica Moldova demonstrează că problema prin-
cipală a dezvoltării constituţionale ca proces de organizare a instituţiilor 
publice, a voinţelor individuale este nu noutatea ideilor constituţionale 
propuse, ci conştiinţa de drept insuficientă care domină în societate. Este 
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cunoscut că deja la începutul sec. al XIX-lea teoria dreptului constituţional 
avea un nivel destul de evoluat, dar acesta era doar un nivel tehnico-juridic, 
nu şi juridico-psihologic sau social. În zilele noastre, de asemenea, există 
un decalaj considerabil între teoria dreptului constituţional şi practica rea-
lizării ideilor constituţionale întruchipate în normele juridice: ideile nu se 
transformă în ideologeme, în stereotipuri ale conştiinţei de drept, iar actele 
legislative, care dezvoltă şi concretizează ideile de drept constituţional şi 
care, s-ar părea, poartă un caracter aplicativ, nu funcţionează eficient.

Cele menţionate pot fi suplimentate şi cu câteva aspecte constituţional-
juridice cu caracter distructiv: caracterul inert al doctrinei juridice şi al pro-
cesului de aplicare a dreptului; deformarea sau imperfecţiunea deciziilor cu 
caracter constituţional-juridic; recepţionarea „decorativă” sau reproducerea 
mecanică a valorilor constituţionale contemporane fără a crea circumstanţele 
necesare pentru realizarea lor, ceea ce în ultimă instanţă conduce la deformarea 
valorilor şi principiilor constituţionale fundamentale în viaţa de toate zilele.

Rezumând situaţia creată în Republica Moldova, constatăm că Constitu-
ţia noastră a utilizat eficient experienţa mondială a constituţionalismului, cu 
toate acestea trebuie să luăm în considerare şi faptul că un şir de prevederi 
din această Constituţie au fost determinate de starea de tranziţie deosebită 
a societăţii.

În viziunea noastră, evoluţia constituţionalismului în Republica Moldo-
va trebuie să fie determinată de următoarele tendinţe:

- promovarea consecventă a valorilor constituţionale democratice, care 
ar permite ca reformele constituţionale să fie orientate în exclusivitate spre 
limitarea puterii, descentralizarea forţelor politice, economice şi adminis-
trative şi, în acelaşi timp, spre fortificarea garanţiilor şi extinderea instituţi-
ilor de autoguvernare;

- imprimarea unui caracter real procesului de realizare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, sporirea garanţiilor 
constituţionale de asigurare a lor;

- supremaţia legii trebuie să dobândească un conţinut real, mecanismele 
concrete de reglementare constituţională trebuie să fie aduse în conformita-
te cu principiile constituţionale fundamentale, cerinţele faţă de răspunderea 
constituţională trebuie să fie în creştere.

Aşadar, constituţionalismul secolul al XXI-lea din Republica Moldova 
reprezintă o mişcare socială, o teorie, o doctrină şi o practică constituţio-
nală corespunzătoare valorilor general umane specifice societăţii noastre. 

Ion GUCEAC, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, 

membru corespondent al AŞM
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CONSTRUCŢIA DE STAT

Argument. Statul Republica Moldova s-a constituit la 27 august 1991 
prin adoptarea Legii nr. 691-XII din 27.08.1991 ce prevedea aprobarea 
Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. Pe de o parte, sem-
narea Declaraţiei de Independenţă a însemnat finalizarea unui proces 
complex de autodeterminare statală a Republicii Sovietice Socialiste Mol-
doveneşti (RSSM), în contextul democratizării, iar ulterior dezintegrării, 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), în a cărei componenţă 
era RSSM. Pe de altă parte, aprobarea Declaraţiei de Independenţă de că-
tre deputaţii Parlamentului de legislatura a XII-a a semnificat demararea 
unei succesiuni polivalente de operaţii şi activităţi plenare privind con-
strucţia unui nou stat pe harta politică a lumii – Republica Moldova.

Construcţia de stat este un proces plurivalent şi de durată, îndeosebi 
pentru Republica Moldova, care nu are tradiţie în domeniul construcţiei 
politico-administrative democratice independente. Unul dintre elementele 
constitutive ale statului este autoritatea politică exclusivă şi suveranita-
tea exercitată în limitele teritoriului său. Puterea politică este realizată de 
către un sistem de autorităţi şi instituţii publice care asigură caracterul 
ordonat al societăţii prin sarcini de organizare şi conducere: autoritatea 
legislativă, instituţia şefului de stat, guvernul şi autorităţile judecătoreşti. 
Compartimentul „Construcţia de stat” include analiza rolului, atribuţiilor 
şi evoluţiei acestor autorităţi publice în contextul variabil al regimului po-
litic din Republica Moldova şi în baza principiului fundamental al separa-
ţiei puterilor în stat.

Regimul politic din Republica Moldova 

Regimul politic reprezintă totalitatea relaţiilor ce se formează în proce-
sul de realizare a atribuţiilor sale de către autorităţile publice ale statului. El 
este contextul politico-juridic de interacţiune dintre autorităţile şi instituţii-
le politice ale statului. În funcţie de conţinutul prevederilor constituţionale, 
şi având în vedere specificul proceselor politice din societate, statul Re-
publica Moldova în evoluţia sa a cunoscut trei tipuri de regimuri politice:

a) Regim politic prezidenţial (1991–1994). În perioada respectivă, in-
stituţia cu cea mai mare prerogativă, în materie de politică internă şi exter-
nă, a fost cea a şefului de stat, instituită prin Legea RSSM din 03.09.1990, 
pe motiv că în legislaţia Republicii Moldova au fost operate un şir de 
prevederi ce diminuau rolul Guvernului în cadrul sistemului executiv 
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dualist. De asemenea, adoptarea Legii nr. 720-XII din 18.09.1991 cu pri-
vire la alegerile preşedintelui Republicii Moldova, ce prevedea procedura 
de alegeri directe, a marcat creşterea gradului de independenţă a şefului 
de stat faţă de legislativul în care se prefigura o componenţă tot mai frag-
mentată şi mai instabilă. Aceste considerente de ordin legal au fost com-
pletate de un şir de procese şi fenomene social-politice, care la fel au pro-
vocat fortificarea instituţiei şefului de stat. Se are în vedere popularitatea 
primului preşedinte al statului Republica Moldova – Mircea Snegur, care 
a acumulat în urma scrutinului naţional 98,18% din voturi, în condiţiile 
lipsei unor contracandidaţi reali şi datorită entuziasmului şi aşteptărilor 
mari ale populaţiei din perioada respectivă privind construcţia statului 
Republica Moldova. În condiţiile absenţei unei legislaţii consolidate în 
primii ani de independenţă, nu putem vorbi la modul absolut despre un 
regim politic prezidenţial, însă majoritatea trăsăturilor sistemului de re-
laţii politico-administrative instituite induc asupra tratării regimului în 
maniera dată.

b) Regim politic semiprezidenţial (1994 –2000). Momentul de cotitu-
ră în reglementarea juridică a mecanismului de guvernare din Republi-
ca Moldova l-a constituit adoptarea Constituţiei Republicii Moldova la 
29  iulie 1994, în vigoare din 27 august 1994. Legea fundamentală a Repu-
blicii Moldova, în varianta sa iniţială, stabilea un regim politic de tip mixt. 
Puterea executivă avea un caracter bicefal, fără a stabili cu certitudine 
supremaţia unei instituţii: a Guvernului sau a Preşedintelui. Puterea legis-
lativă era reprezentată de către un Parlament unicameral, care desemna 
prin majoritate parlamentară Guvernul şi, respectiv, acesta din urmă era 
răspunzător în faţa Parlamentului. Pe de altă parte, preşedintele era acela 
care prezida şedinţele Guvernului. Preşedintele Republicii Moldova avea 
atribuţii mai largi în domeniul politicii externe, militare şi de securitate. 
În timp ce Guvernul se preocupa de problemele din domeniul politicii 
economice, sociale, de ordine internă etc.

Instituţionalizarea regimului mixt de guvernare a fost destul de ane-
voios. În condiţiile agravării situaţiei social-economice din Republica 
Moldova, se desfăşoară un şir de conflicte la nivel de comunicare şi de 
activitate între instituţia şefului de stat şi legislativ, cu privire la controlul 
Guvernului, respectiv, asumării responsabilităţilor de guvernare. Răspun-
derea dualistă a miniştrilor a fost unul dintre motivele principale invocate 
de participanţii la conflict. În consecinţă, Parlamentul de legislatura a XIV-a 
decide revizuirea Constituției în vederea limitării prerogativelor preşedin-
telui.
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c) Regim politic parlamentar (2000 – prezent (2014)). Adoptarea Legii 
constituţionale nr. 1115 din 05.07.2000 cu privire la modificarea şi comple-
tarea Constituției Republicii Moldova a fost rezultatul confruntărilor dintre 
legislativ şi şeful statului. În condiţiile identificării unei majorităţi parla-
mentare opuse Preşedinţiei, Parlamentul a reuşit să identifice mecanisme de 
limitare a atribuţiilor şi legitimităţii instituţiei prezidenţiale. Legislativul a 
decis operarea modificărilor în Constituţie având drept scop limitarea pre-
rogativelor preşedintelui şi a poziţiei sale în sistemul politic moldovenesc.

Modificările operate s-au referit la Capitolul V „Preşedintele Repu-
blicii Moldova”, Capitolul VI „Guvernul” şi Capitolul VII „Raporturile 
Parlamentului cu Guvernul”. În primul rând, este vorba de art. 78 „Alege-
rea Preşedintelui”, unde enunţul „este ales prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat” a fost înlocuită cu „este ales de Parlament prin vot 
secret”. Mandatul prezidenţial nu este oferit de către popor, ci de repre-
zentanţii acestuia din Parlament. Modificările operate în Capitolele VI şi 
VII au vizat fortificarea instituţiei Guvernului. În particular, ne referim la 
introducerea în categoria de acte ale Guvernului a ordonanţelor şi implicit 
a procedurii de delegare legislativă.

O altă modificare importantă ţine de excluderea prevederilor art. 83, 
care reglementau legătura dintre preşedintele Republicii Moldova şi Gu-
vern. Preşedintele Republicii Moldova nu mai poate prezida şedinţele 
Guvernului la care participă şi nu poate consulta Guvernul în probleme 
urgente sau de importanţă deosebită. De specificat că Constituţia Republi-
cii Moldova, în varianta sa actuală, nu reglementează în niciun fel partici-
parea preşedintelui la şedinţele Guvernului.

Pe de altă parte, anumite prevederi specifice unui regim de guvernare 
mixt au fost păstrate. Este vorba de conţinutul art. 73, prin care se con-
sfinţeşte dreptul preşedintelui Republicii Moldova la iniţiativă legislativă. 
Drept ce nu va fi întâlnit în nicio Constituţie aparţinând unui stat cu regim 
politic parlamentar de tradiţie. Mai mult, printre modificările constituţi-
onale operate în vara anului 2000 sunt şi de acelea care nu numai că nu 
limitează puterea preşedintelui, ci dimpotrivă, amortizează efectul modi-
ficărilor respective. Este vorba despre completări efectuate în conţinutul 
art.  88, punctul (i), prin care preşedintele Republicii Moldova dispune de 
o aşa atribuţie ca „suspendează actele Guvernului, ce contravin legislaţiei 
până la adoptarea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale”.
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Parlamentul Republicii Moldova

Generalităţi. În conformitate cu prevederile Constituţiei, Republica 
Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Forma 
de guvernământ a statului este republica, deci guvernarea este realizată 
prin reprezentanţii aleşi de către cetăţenii cu drept de vot. Voinţa poporului 
constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libe-
re, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat.

Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care 
o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative în formele 
stabilite de Constituţie. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al 
poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului, cu 
un mandat de 4 ani. În componenţa Parlamentului se aleg 101 deputaţi, 
care, în exercitarea mandatului, sunt în serviciul poporului, orice mandat 
imperativ fiind considerat nul. Parlamentul se întruneşte în două sesiuni 
ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi 
sfârșitul lunii iulie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate 
depăşi sfârșitul lunii decembrie. Parlamentul se întruneşte şi în sesiuni 
extraordinare sau speciale, la cererea preşedintelui Republicii Moldova, a 
preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputaţi.

Conform legislaţiei în vigoare, alegerile parlamentare în Republica 
Moldova se desfăşoară în baza scrutinului reprezentării proporţionale, 
întreg teritoriul ţării constituind o circumscripţie electorală. Acest tip de 
scrutin se bazează pe principiul că mandatele din Parlament sunt distribui-
te în mod proporţional în funcţie de voturile exprimate de alegători pentru 
un concurent electoral sau altul. Parlamentul devine astfel o reflecţie poli-
tică a opţiunilor electoratului. Existenţa pragului de reprezentare împiedi-
că fragmentarea politică excesivă a legislativului. Rolul principal în cursa 
electorală revine partidelor politice.

Dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova survine în următoarele 
circumstanţe:

- în cazul imposibilităţii formării Guvernului (în termen de 45 de zile 
de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări 
de învestitură);

- în cazul blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni;
- dacă nu este în stare să aleagă preşedintele Republicii Moldova.
În cazul circumstanţelor menţionate mai sus se organizează alegeri 

parlamentare anticipate.
Rolul Parlamentului în sistemul politic al Republicii Moldova. Parla-

mentul este principala autoritate reprezentativă a sistemului politic din 
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cadrul unei societăţi democratice, în special în contextul unui regim po-
litic parlamentar. În virtutea calităţii sale de organ reprezentativ suprem 
al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului, 
Parlamentul ocupă un rol central în sistemul relaţiilor de putere în activi-
tatea statului. Misiunea majoră a legislativului este determinată nu doar de 
caracterul său reprezentativ şi de mandatul oferit de cetăţenii cu drept de 
vot, ci şi de funcţiile şi atribuţiile acestuia.

Funcţia de reprezentare a poporului este una fundamentală pentru un 
stat de drept. În condiţiile regimului politic parlamentar, când şeful de 
stat este ales prin vot indirect, legislativul este unica autoritate politică 
centrală a statului, împuternicită de către popor prin vot direct să exercite 
suveranitatea în numele său.

Funcţia de desemnare a autorităţilor publice executive şi de recrutare a 
personalului guvernamental este o următoare activitate proprie legislativu-
lui din Republica Moldova. Parlamentul este acel care alege preşedintele 
Republicii Moldova şi învesteşte Guvernul. Preşedintele Republicii Mol-
dova este ales de Parlament prin vot secret. Programul de activitate şi lista 
Guvernului se dezbat în şedinţa Parlamentului. Acesta acordă încredere Gu-
vernului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. În baza votului de încredere 
acordat de Parlament, preşedintele Republicii Moldova numeşte Guvernul. 

Funcţia legislativă reiese din însăşi misiunea instituţiei parlamentare 
în calitate de unica autoritate legislativă a statului. Parlamentul elaborează 
şi aprobă legi (constituţionale, organice şi ordinare) prin care se exprimă 
voinţa generală a poporului. Trăsăturile funcţiei legislative sunt: caracter 
complex, caracter permanent, caracter politic.

Funcţia de control parlamentar se numără printre activităţile de bază 
ale legislativului. De exemplu, în relaţia cu Guvernul există următoarele 
mecanisme de control parlamentar: informarea şi documentarea; audieri 
parlamentare; întrebări şi interpelări; ancheta parlamentară. În relaţia cu 
instituţia preşedintelui Republicii Moldova controlul parlamentar se ex-
primă prin următoarele oportunităţi: de a monitoriza respectarea incompa-
tibilităţii preşedintelui Republicii Moldova; de a pune sub învinuire preşe-
dintele Republicii Moldova pentru săvârşirea de infracţiuni; de a veghea 
asupra respectării normelor constituţionale de către preşedinte. Funcţia de 
control poate fi completată de cea de sancţionare. De exemplu, Parlamen-
tul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, îşi poate exprima 
neîncrederea în Guvern cu votul majorităţii deputaţilor.

Conform Constituţiei Republicii Moldova, Parlamentul are următoa-
rele atribuţii de bază:
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- adoptă legi, hotărâri şi moţiuni; declară referendumuri;
- 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 internaţio-

nale încheiate de Republica Moldova;
- aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui;
- exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra aju-

torului economic şi de altă natură acordat unor state străine, asupra înche-
ierii acordurilor privind împrumuturile şi creditele de stat din surse străine;

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

- declară mobilizarea parţială sau generală; declară starea de urgenţă, 
de asediu şi de război;

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

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

- îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.
Evoluţia. Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a (1990–

1994) a fost forul legislativ care a votat Legea privind aprobarea Decla-
raţiei de Independenţă. Alegerile deputaţilor s-au desfăşurat în data de 
25 februarie şi cea de 10 martie 1990. Scrutinul electoral utilizat a fost 
de tip majoritar uninominal, în două tururi. La acel moment Republica 
Moldova se afla în componenţa URSS şi se numea Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească (din 5 iunie 1990 – RSS Moldova), iar auto-
ritatea legislativă a republicii se intitula Sovietul Suprem al RSSM şi in-
cludea un număr de 380 de deputaţi. Odată cu adoptarea Legii nr. 589 din 
23.05.1991 privind schimbarea denumirii statului în Republica Moldova 
are loc şi modificarea denumirii autorităţii legislative a statului – din „So-
vietul Suprem al RSS Moldova” în „Parlamentul Republicii Moldova”. 

Activitatea Parlamentului de legislatura a XII-a nu a fost una deplină. 
Prin Hotărârea Parlamentului nr.1608 din 12.10.1993, „pornind de la ne-
cesitatea urgentării reformelor social-economice, dezvoltării democraţiei 
şi pluralismului politic, conştient de imperativul creării unui Parlament 
profesionist pe bază de pluripartitism”, s-a decis efectuarea în data de 
27  februarie 1994 a alegerilor parlamentare anticipate.
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Componenţa politică a legislativului a întrunit o diversitate extinsă, de-
putaţii fiind aleşi în baza votului majoritar uninominal, în condiţiile lipsei 
unui sistem de partide. În perioada respectivă are loc trecerea bruscă de la 
monismul ideologic sovietic la pluralismul doctrinar democratic. A demarat 
un proces natural de instituţionalizare a pluripartitismului în Republica 
Moldova, cu toate trăsăturile şi reacţiile adverse specifice procesului. Cele 
mai reprezentative organizaţii şi mişcări social-politice instituţionalizate 
din perioada anilor 1991–1994 au fost:

- Frontul Popular din Moldova: organizaţie social-politică de tip „um-
brelă”, ce a inclus în componenţa sa în primii ani deputaţi în special din 
rândul intelectualităţii, cu viziuni naţional-democratice, pro-româneşti. 
Fracţiunea parlamentară a FPM a fost cea mai activă din punct de vedere 
politic în perioada anilor 1990 –1992;

- Fracţiunea parlamentară „Viaţa satului”, în baza căreia s-a constituit 
ulterior Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM). Grupul social-
politic pleda pentru independenţa Republicii Moldova, dezvoltarea identi-
tăţii moldoveneşti şi relaţii prioritare cu fostele republici unionale;

- Mişcarea social-politică internaţionalistă „Unitate-Edinstvo”, care 
includea în mare parte deputaţi-reprezentanţi ai etniilor minoritare, ce ple-
dau pentru protejarea drepturilor minorităţilor etnice şi promovau reveni-
rea în URSS.

Funcţia de preşedinte al Parlamentului, din momentul declarării inde-
pendenţei, pe durata legislaturii a XII-a a fost asigurată de Alexandru Moşa-
nu (27.09.1991– 02.02.1993) şi Petru Lucinschi (04.02.1993 – 27.02.1994). 

Activitatea Parlamentului s-a desfăşurat în condiţii de transformare po-
litică fundamentală. Au existat un şir de carenţe şi deficienţe în activi tate 
atât sistemice, cât şi de conjunctură. Dar Parlamentul de legislatura a 
XII-a a rămas în istorie drept primul Parlament al Republicii Moldova 
care a reuşit să pună bazele construcţiei de stat prin: adoptarea Declaraţiei 
cu privire la suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste Moldova (23  iu-
nie 1990), adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova 
(27  august 1991), adoptarea unui set de legi care au pus bazele dezvoltării 
politice, social-economice, culturii, securităţii şi a relaţiilor externe ale 
Republicii Moldova. Actele normative adoptate de Parlament în perioada 
dată au pus bazele existenţei legal-politice a Republicii Moldova.

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIII-a (1994 –1998) 
a fost ales în baza primelor alegeri democratice cu participare pluripartită 
din Republica Moldova. De asemenea, pentru prima dată alegerile s-au 
desfăşurat în baza scrutinului reprezentării proporţionale, fapt ce a impul-
sionat dezvoltarea şi consolidarea sistemului de partide politice. În urma 
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alegrilor, în legislativ au acces 4 concurenţi electorali (1 partid şi 3 trei 
blocuri electorale) din totalul de 9 partide, 4 blocuri şi 20 de candidaţi 
independenţi. Aceştia au fost:

- Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM): 56 mandate;
- Blocul electoral „Partidul Socialist şi Mişcarea Unitate-Edinstvo” 

(BE „PSMUE”): 28 mandate;
- Blocul electoral „Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor” (BE „BŢI”): 

11  mandate;
- Blocul electoral „Alianţa Frontului Popular Creştin Democrat” 

(BE  „AFPCD”): 9 mandate.
Majoritatea parlamentară a fost formată în baza PDAM şi BE „PSMUE”, 

acestea susţinând o guvernare de orientare ideologică de centru-stân-
ga. Preşedinţii Parlamentului au fost Petru Lucinschi (27.02.1994 – 
09.01.1997) şi Dumitru Moţpan (05.03.1997 – 23.04.1998).

Printre realizările cele mai notabile ale activităţii Parlamentului de le-
gislatura a XIII-a se numără: adoptarea Legii supreme a statului – Con-
stituţia Republicii Moldova; adoptarea statutului juridic special al Găgă-
uziei (Gagauz-Yeri); aprobarea Concepţiei politicii externe a Republicii 
Moldova şi a Doctrinei militare a statului; adoptarea Codului Electoral; a 
Legii învăţământului etc. În esenţă, Parlamentul de legislatura a XIII-a a 
continuat procesul de construcţie statală iniţiat de predecesorii săi, conso-
lidând fundamentul politico-legal şi strategic de dezvoltare a Republicii 
Moldova. În acelaşi timp, legislativul nu a avut capacitatea de a impulsio-
na politicile de dezvoltare social-economică a ţării. Iniţiativele legislative 
din domeniul sociocultural (privind studierea limbii şi a istoriei), au deter-
minat o reacţie negativă din partea intelectualităţii şi tineretului studios. 
Drept consecinţă, forţele politice ce au asigurat majoritatea parlamentară 
nu au fost în stare să acceadă în Parlamentul de legislatura următoare.

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIV-a (1998 – 2001) 
s-a constituit în urma alegerilor ordinare desfăşurate în data de 22 martie 
1998. La scrutin au participat în calitate de concurenţi electorali 9 partide, 
6 blocuri electorale şi 60 de candidaţi independenţi. Din totalul acestora, 
pragul de reprezentare a fost depăşit de 2 partide şi 2 blocuri electorale:

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM): 40 mandate;
- Blocul electoral „Convenţia Democrată din Moldova” (BE „CDM”): 

26 mandate;
- Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” (BE 

„PMDP”): 24 mandate;
- Partidul Forţelor Democratice (PFD): 11 mandate.
Majoritatea parlamentară (Alianţa pentru Democraţie şi Reforme) s-a 

format în baza partidelor situate de la centru spre dreapta eşichierului po-
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litic moldovenesc: BE „PMDP”, BE „CDM” şi PFD. Alianţa de guvernare 
a încercat să impulsioneze procesul de reformă plenară din ţară. Însă lipsa 
unei majorităţi stabile a generat un proces de criză guvernamentală, ce a 
subminat legitimitatea clasei politice de la guvernare. Starea de instabili-
tate a fost generată şi de anumite situaţii de problemă între șeful de stat şi 
Parlament privind atribuţiile şi rolul fiecăruia în procesul politic din ţară. 
Criza politică a fost completată de introducerea unor modificări constituţi-
onale ce instituiau un mecanism rigid de alegere a preşedintelui Republi-
cii Moldova de către Parlament. Drept consecinţă a cumulului de cauze, 
prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1843 din 31.12.2000 
se decretează dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Preşedinte 
al Parlamentului Republicii Moldova pe durata legislaturii a XIV-a a fost 
Dumitru Diacov (23.04.1998 – 20.04.2001).

Printre activităţile principale ale legislativului în perioada dată sunt: 
adoptarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială; modifica-
rea Constituției Republicii Moldova la capitolul modalitatea de alegere 
a preşedintelui şi atribuţiile acestuia; acţiuni de iniţiere a procesului de 
integrare europeană şi cooperare transfrontalieră etc. În pofida reformelor 
promovate, situația social-economică din Republica Moldova continua 
să se înrăutăţească. Drept consecinţă, cea mai mare parte dintre partidele 
politice care au format majoritatea în Parlament nu au putut accede în 
legislatura următoare.

Alegerile anticipate pentru Parlamentul Republicii Moldova de legisla-
tura a XV-a (2001 – 2005) s-au desfăşurat pe data de 25 februarie 2001. La 
scrutin au participat 12 partide politice, 5 blocuri electorale şi 10 candidaţi 
independenţi. Din totalul acestora, pragul de reprezentare a fost depășit de 
2 partide şi un bloc electoral:

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM): 71 mandate;
- Blocul electoral „Alianţa Braghiş” (BE „AB”): 19 mandate;
- Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD): 11 mandate.
Majoritatea parlamentară, pentru prima dată în istoria politică a Repu-

blicii Moldova, a fost asigurată de un singur partid politic – PCRM, for-
maţiune situată pe segmentul de stânga al eşichierului politic. Preşedinte al 
Parlamentului a fost aleasă Eugenia Ostapciuc (20.03.2001 – 24.03.2005). 
Partidul de guvernământ, în virtutea scorului electoral obţinut, a fost în 
stare să voteze candidatul său la funcţia de preşedinte al Republicii Mol-
dova – Vladimir Voronin.

Pe parcursul activităţii, Parlamentul de legislatura a XV-a a continuat 
procesul de consolidare a legislaţiei Republicii Moldova în diferite dome-
nii prin adoptarea unui şir de coduri şi legi, cum ar fi: Codul Penal şi Codul 
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de Procedură Penală; Codul Civil şi Codul de Procedură Civilă; Codul 
Muncii; Legile cu privire la avocatură şi la notariat etc. A fost adoptată 
o nouă lege privind organizarea administrativ-teritorială ce prevedea, în 
mare parte, revenirea la organizarea de până în 1998. Agenda activităţii 
parlamentare a inclus şi soluţionarea conflictului transnistrean, inclusiv 
prin proiecte de federalizare a Republicii Moldova. Activitatea legislati-
vului s-a mai caracterizat printr-un şir de iniţiative de limitare a pluralis-
mului politic, de tergiversare a reformelor social-economice, de resuscitare 
a clivajelor etno-culturale şi lingvistice din societate etc.

În urma expirării mandatului de 4 ani, în data de 6 martie 2005 au avut 
loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVI-a 
(2005 – 2009). La scrutin au participat 9 partide politice, 2 blocuri electo-
rale şi 12 candidaţi independenţi. Din totalul acestora, pragul de reprezen-
tare a fost depăşit de 2 partide şi un bloc electoral:

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM): 56 mandate;
- Blocul electoral „Moldova Democrată” (BE „MD”): 34 mandate;
- Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD): 11 mandate.
Majoritatea parlamentară s-a constituit în baza deputaţilor PCRM, 

care, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, a devenit partidul 
ce-şi asumă guvernarea pentru două legislaturi consecutive. Preşedinte al 
Parlamentului a fost ales Marian Lupu (24.03.2004). Deputaţii PCRM, 
cu sprijinul unor deputaţi din „opoziţia constructivă” (PPCD, PDM Parti-
dul Social Liberal (PSL)), în spiritul „consensului naţional”, au reuşit să 
promoveze la funcţia de şef de stat pe Vladimir Voronin, pentru al doilea 
termen consecutiv.

Printre realizările Parlamentului de legislatura a XVI-a pot fi menţi-
onate: consolidarea legislaţiei naţionale pe anumite domenii strategice 
(adoptarea Codului Audiovizualului, Codului Contravenţional); impulsi-
onarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean (adoptarea 
Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al lo-
calităţilor din stânga Nistrului, eforturi de cooptare a Statelor Unite ale 
Americii şi Uniunii Europene la procesul de reglementare etc.); adoptarea 
Concepţiei securităţii naţionale în variantă nouă; aprobarea şi ratificarea 
unui şir de acte privind integrarea europeană a Republicii Moldova, însă a 
căror implementare era tergiversată.

Alegerile parlamentare ordinare pentru mandatele de deputat în Par-
lamentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a (2009, 5 aprilie –
29  iulie) s-au desfăşurat în data de 5 aprilie 2009. La finalul cursei elec-
torale s-au prezentat 12 partide şi 5 candidaţi independenţi (participarea 



– 38 –

blocurilor electorale nu a fost prevăzută de legislaţie). Din totalul concu-
renţilor, pragul de reprezentare a fost depăşit de 4 partide:

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM): 60 mandate;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM): 15 mandate;
- Partidul Liberal (PL): 15 mandate;
- Partidul politic „Alianţa Moldova Noastră” (AMN): 11 mandate.
Parlamentul de legislatura a XVII-a a avut cel mai scurt mandat din 

istoria politică a Republicii Moldova. Preşedinte al Parlamentului a fost 
ales Vladimir Voronin (12.05.2009 – 29.09.2009). Complexul de interacţi-
uni existent în legislativ era o reflecţie a stării de tensiune şi fragmentare 
din societate. Majoritatea parlamentară a fost formată în baza PCRM, însă 
formaţiunea nu a reuşit să promoveze propriul candidat la postul de pre-
şedinte al Republicii Moldova. În cadrul Parlamentului nu s-a ajuns la un 
consens în problema dată. Procesul de alegere a şefului de stat a eşuat. S-a 
demonstrat că procedura de alegere a preşedintelui Republicii Moldova 
trebuie revizuită pentru a permite alegerea şefului de stat după anumite eta-
pe cu o majoritate de voturi mai mare de ½ din numărul deputaţilor aleşi.

Activitatea legislativului s-a manifestat, în special, prin deliberările 
legate de alegerea şefului de stat. În urma constatării circumstanţelor care 
justifică dizolvarea Parlamentului de către Curtea Constituţională, preşe-
dintele Republicii Moldova a semnat Decretul nr. 2243 din 15.06.2009 
privind dizolvarea Parlamentului şi stabilirea alegerilor în noul Parlament.

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a (2009 – 2010) 
a fost votat în data de 29 iulie 2009. În cursa electorală s-au înregistrat 10 
partide politice, dintre care 2 s-au retras. Pentru prima dată la alegeri nu 
s-au înregistrat candidaţi independenţi, iar formarea blocurilor electorale 
la fel nu se încadra în câmpul legal. Din totalul concurenţilor, pragul de 
reprezentare a fost depășit de 5 partide:

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM): 48 mandate;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM): 18 mandate;
- Partidul Liberal (PL): 15 mandate;
- Partidul Democrat din Moldova (PDM): 13 mandate;
- Partidul politic „Alianţa Moldova Noastră” (AMN): 7 mandate.
Majoritatea parlamentară a fost formată în baza partidelor: PLDM, 

PL, PDM şi AMN. Acestea acopereau segmentul de la centru-stânga spre 
dreapta eşichierului politic. Coaliţia de guvernare formată s-a intitulat 
Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE). Preşedinte al Parlamentului a 
fost ales Mihai Ghimpu (28 august 2009 –28 decembrie 2010). Nici în 
cadrul legislaturii curente nu s-a reuşit de a alege preşedintele Republicii 
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Moldova, din care cauză preşedintele interimar al Republicii Moldova 
semnează Decretul nr. 563 din 28.09.2010 privind dizolvarea Parlamentu-
lui şi fixarea zilei de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în 
noul Parlament. 

Printre principalele activităţi ale Parlamentului se numără: acţiunile 
legislative de reformare a justiţiei (Hotărârea Parlamentului nr. 53 din 
30.10.2009 pentru adoptarea Declaraţiei cu privire la starea justiţiei în Re-
publica Moldova şi acţiunile necesare îmbunătăţirii situaţiei în domeniul 
justiţiei); reforma Administraţiei Publice Centrale; promovarea strategiei 
de integrare europeană.

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a (2010 – 2014) 
a fost ales în urma alegerilor parlamentare anticipate la care s-au înregis-
trat în calitate de concurenţi electorali 20 de partide politice şi 19 candidaţi 
independenţi. Din totalul acestora, pragul de reprezentare a fost depăşit de 
4 partide:

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM): 42 mandate;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM): 32 mandate;
- Partidul Democrat din Moldova (PDM): 15 mandate;
- Partidul Liberal (PL): 12 mandate.
Majoritatea parlamentară s-a format în baza partidelor AIE, cu excep-

ţia AMN, care nu a trecut pragul electoral. Preşedinte al Parlamentului 
este ales Marian Lupu (30 decembrie 2010 – 25 aprilie 2013). Ulterior, în 
urma unor resetări ale coaliţiei de guvernare, preşedinte al Parlamentului 
a fost ales Igor Corman (30 mai 2013 – prezent).

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a a reuşit să 
aleagă şeful statului, terminând în acest fel şirul alegerilor anticipate pen-
tru moment, dar fără a soluţiona problema în fond. Legislatura în cauză s-a 
manifestat prin adoptarea legilor ce urmează să contribuie la moderniza-
rea societăţii moldoveneşti în contextul vectorului de integrare europeană 
urmat. De exemplu, pot fi menţionate un şir de Strategii, ca cea de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016, a securităţii naţionale, de an-
ticorupţie, de descentralizare etc. În acelaşi timp, a existat o comunicare 
de multe ori defectuoasă dintre reprezentanţii atât ai puterii, cât şi ai opo-
ziţiei. Fapt ce a viciat de multe ori calitatea procesului decizional.

În urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost ales Par-
lamentul Republicii Moldova de legislatura XX. Au fost înregistraţi în 
calitate de concurenţi electorali: 20 partide politice (dinte acestea o forma-
ţiune a fost retrasă din cursa electorală pe motivul încălcării legislaţiei în 
domeniu), 1 bloc electoral şi 4 candidaţi independenţi. Pragul de reprezen-
tare a fost depăşit de 5 partide politice, cu următorul număr de mandate:
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- Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM): 25 mandate;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM): 23 mandate;
- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM): 21 mandate;
- Partidul Democrat din Moldova (PDM): 19 mandate;
- Partidul Liberal (PL): 13 mandate.

Preşedintele Republicii Moldova

Generalităţi. În conformitate cu prevederile Constituţiei, preşedintele 
Republicii Moldova, în calitatea sa de şef al statului, reprezintă statul şi 
este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrită-
ţii teritoriale a ţării. Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parla-
ment prin vot secret. Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi 
din numărul deputaţilor aleşi. Mandatul preşedintelui Republicii Moldova 
durează 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului. Mandatul 
preşedintelui poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau 
catastrofă, însă nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al 
Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive. Şe-
ful statului se bucură de imunitate şi nu poate fi tras la răspundere juridică 
pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

În cazul săvârşirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei, 
preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu vo-
tul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi, iar propunerea de demitere 
poate fi iniţiată de cel puţin o treime din deputaţi şi se aduce neîntârziat la 
cunoştinţa preşedintelui Republicii Moldova. Vacanţa funcţiei de preşe-
dinte al Republicii Moldova intervine în caz de expirare a mandatului, de 
demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor 
sau de deces. Dacă funcţia de preşedinte al Republicii Moldova devine 
vacantă sau dacă preşedintele este demis, ori dacă se află în imposibilitate 
temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de 
preşedintele Parlamentului sau de primul ministru.

Rolul preşedintelui Republicii Moldova în sistemul politic. Preşedin-
tele statului este parte a puterii executive (situaţie specifică, îndeosebi, 
regimurilor politice prezidenţiale şi semiprezidenţiale), însă, în cazul re-
gimurilor parlamentare el se manifestă primordial în calitate de „arbitru în 
societate”, plasându-se de asupra puterilor de stat. Statutul juridic acordat 
preşedintelui Republicii Moldova de Constituţie îi permite de a juca rolul 
unui arbitru în sistemul relaţiilor de putere. În activitatea sa preşedintele 
Republicii Moldova interacţionează cu toate puterile din stat: legislativă, 
executivă şi judecătorească. Constatarea dată este argumentată de funcţiile 
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şi atribuţiile de care dispune şeful statului. În exercitarea atribuţiilor sale, 
şeful statului emite decrete, obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul 
statului. Acestea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
Rolul preşedintelui nu este unul decisiv în relaţiile de putere, însă norma 
constituţională îi permite de a fi parte a proceselor respective.

Funcţia de reprezentant şi garant este una esenţială pentru statutul ju-
ridic al şefului de stat al Republicii Moldova. Articolul 77 din Constituţia 
Republicii Moldova prevede expres că şeful statului „reprezintă statul şi 
este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integri-
tăţii teritoriale a ţări”. Preşedintele reprezintă statul atât pe plan intern, 
cât şi pe plan extern. Pe plan intern, şeful statului în orice activitate a sa 
oficială reprezintă statul Republica Moldova, spre deosebire de preşedin-
tele Parlamentului sau prim-ministru, care reprezintă autorităţile pe care 
le conduc. În domeniul politicii externe, preşedintele Republicii Moldova, 
care personifică statul şi este chemat să-l reprezinte în relaţiile cu alte state, 
la cel mai înalt nivel, îşi exercită funcţia de reprezentant oficial al statului 
în colaborare cu Parlamentul şi Guvernul şi are următoarele atribuţii în 
domeniul politicii externe:

- poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în 
numele Republicii Moldova şi le prezintă, în modul şi în termenul stabilit 
de lege, spre ratificare Parlamentului;

- la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii 
diplomatici ai Republicii Moldova şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau 
schimbarea rangului misiunilor diplomatice;

- primeşte scrisorile de acreditare şi de rechemare ale reprezentanţilor 
diplomatici ai altor state în Republica Moldova.

Funcţia de garant al suveranităţii, independenţei naţionale, al unită-
ţii şi integrităţii teritoriale este realizată de către preşedintele Republicii 
Moldova din postura de comandant suprem al forţelor armate. El poate 
declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau 
generală. De asemenea, în caz de agresiune armată îndreptată împotriva 
ţării, preşedintele Republicii Moldova ia măsuri pentru respingerea agre-
siunii, declară starea de război. Preşedintele Republicii Moldova poate lua 
şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice, în 
limitele şi în condiţiile legii.

Rolul preşedintelui Republicii Moldova în sistemul relaţiilor de putere 
se materializează printr-un şir de mecanisme de interacţiune cu puterile 
statului. În relaţiile cu Parlamentul activitatea preşedintelui se exempli-
fică prin: convocarea Parlamentului, participarea la şedinţele Parlamentu-
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lui; implicarea în procedura legislativă; dizolvarea Parlamentului. Pentru 
primul caz, Constituţia prin art. 63 prevede că preşedintele Republicii 
Moldova convoacă Parlamentul în cel mult 30 de zile de la alegeri. În a 
doilea caz, preşedintele are dreptul de a lua parte la şedinţele Parlamen-
tului, prerogativă expresă completată şi de caracterul public al şedinţelor 
legislativului. În aceeaşi ordine de idei, preşedintele Republicii Moldova 
poate convoca „sesiuni extraordinare sau speciale” ale Parlamentului. În 
cadrul acestora, implicarea preşedintelui poate fi materializată prin „adre-
sarea de mesaje cu privire la principalele probleme ale naţiunii”. În ceea 
ce priveşte implicarea în procedura legislativă, pot fi deduse două mo-
mente esenţiale: dreptul la iniţiativă legislativă şi obligaţia de promulga-
re a legilor. Preşedintele Republicii Moldova promulgă legile şi este în 
drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi să o trimită spre ree-
xaminare Parlamentului, în termen de cel mult două săptămâni. În cazul 
în care Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată anterior, preşedintele 
promulgă legea.

În final, un proces important în care este implicat preşedintele Republi-
cii Moldova este dizolvarea Parlamentului. În cazul imposibilităţii formării 
Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, 
preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamen-
tare, poate să dizolve Parlamentul, dacă nu a acceptat votul de încredere 
pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare 
şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Con-
comitent cu aceste posibilităţi, există şi anumite restricţii asupra dizolvării 
Legislativului. Astfel, Parlamentul poate fi dizolvat numai o singură dată 
în cursul unui an. El nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului 
preşedintelui Republicii Moldova (cu excepţia cazului când şi după ale-
gerile repetate preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales, preşedintele 
în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parla-
ment), şi nici în timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război.

Atribuţiile de care dispune şeful statului permit de a instituţionaliza 
şi un mecanism de relaţii cu Guvernul, individualizat în baza a trei pro-
ceduri: învestitura, desemnarea prim-ministrului interimar, implicarea în 
efectuarea remanierilor guvernamentale. Preşedintele Republicii Moldo-
va, după consultarea fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat 
pentru funcţia de prim-ministru, iar în baza votului de încredere acordat 
de Parlament, şeful statului numeşte Guvernul. Rolul jucat de şeful statu-
lui este a unei părţi echidistante. În caz de remaniere guvernamentală sau 
de vacanţă a funcţiei, preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeş-
te, la propunerea prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului. Odată 
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desemnat, candidatul pentru funcţia de prim-ministru este liber să elabo-
reze programul de activitate şi să desemneze componenţa nominală a Gu-
vernului. În ceea ce priveşte desemnarea prim-ministrului interimar atunci 
preşedintelui Republicii Moldova, în cazul imposibilităţii prim-ministru-
lui de a-şi exercita atribuţiile sale sau în cazul decesului acestuia, până 
la formarea noului Guvern, va desemna un alt membru al Guvernului ca 
prim-ministru interimar.

Preşedintele Republicii Moldova este prezent şi în activitatea puterii 
judecătoreşti. Astfel, preşedintele Republicii Moldova numeşte judecă-
torii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Alte atribuţii ale preşedintelui Republicii Moldova (de altfel, nesemni-
ficative din punctul de vedere al impactului politic) sunt:

- conferă decoraţii şi titluri de onoare; 
- acordă grade militare supreme prevăzute de lege;
- soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil 

politic;
- acordă graţiere individuală;
- poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra 

problemelor de interes naţional;
- acordă ranguri diplomatice;
- conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, 

judecătorilor şi altor categorii de funcţionari, în condiţiile legii;
- suspendă actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, până la adopta-

rea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.
Evoluţia instituţiei Preşedintelui Republicii Moldova. În scopul conso-

lidării ordinii constituţionale şi suveranităţii RSS Moldova, a drepturilor, 
libertăţilor şi securităţii cetăţenilor, îmbunătăţirii interacţiunii organelor 
centrale ale puterii şi administraţiei de stat, Sovietul Suprem al Republicii 
Sovietice Socialiste Moldova în data de 3 septembrie 1990 a decis, prin 
Legea nr.250-XII, instituirea funcţiei de preşedinte al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldova. Iar prin Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Mol-
dova nr. 251-XII din 03.09.1990 s-a hotărât alegerea în această funcţie a 
lui Mircea Snegur. Instituirea funcţiei de preşedinte a fost un pas impor-
tant în procesul de consolidare a suveranităţii şi, ulterior, independenţei 
tânărului stat moldovenesc.

La momentul declarării independenţei, Republica Moldova a început par-
cursul construcţiei statale condusă de un preşedinte desemnat de Parlament. 
În vederea detaşării de forul legislativ, precum şi în contextul proceselor 
de fortificare a instituţiei, s-au organizat în data de 8 decembrie 1991 pri-
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mele alegeri ale şefului de stat prin vot universal. În cursa electorală s-au 
înregistrat, iniţial, trei candidaţi – Grigore Eremei, Gheorghe Malarciuc 
şi Mircea Snegur. În condiţiile în care primii doi concurenţi s-au retras, 
unicul pretendent înscris în buletine a rămas Mircea Snegur. La alegeri au 
participat 83,96% din electorat, iar pentru candidatul înscris şi-au oferit 
votul 98,18% din votanți. Conform legislaţiei în vigoare la acel moment, 
preşedintele Republicii Moldova a fost ales pe un termen de 5 ani.

Mandatul de 5 ani al preşedintelui Mircea Snegur poate fi divizat în 
două perioade, din punctul de vedere al rolului preşedinţiei în sistemul 
politic. Prima etapă (1991 – 1994) se referă la perioada regimului poli-
tic de tip prezidenţial, când supremaţia instituţiei şefului de stat în cadrul 
executivului dualist era una evidentă. În paralel, prin alegerea sa de către 
cetăţeni, preşedintele Republicii Moldova a devenit „independent” faţă 
de Parlament. Etapa a doua (1994 – 1996) se referă la regimul politic se-
miprezidenţial, instituit prin Constituţia Republicii Moldova. Rolul preşe-
dintelui a fost diminuat, în special la capitolul control şi influenţă asupra 
Guvernului. Acesta din urmă fiind mai independent faţă de şeful statului 
în cadrul aceluiaşi executiv dualist.

Primul preşedinte al Republicii Moldova – Mircea Snegur – a avut un 
mandat extrem de dificil. Evaluarea rezultatelor nu putea fi făcută fără a 
ţine cont de specificul tranziţiei din interior şi contextul geopolitic existent. 
Înrăutăţirea situaţiei social-economice, conflictul armat din estul ţării, nă-
ruirea aşteptărilor majorităţii populaţiei legate de viitorul imediat de succes 
al Moldovei independente sunt printre aspectele negative asociate cu pe-
rioada preşedinţiei lui Mircea Snegur. De cealaltă parte, printre rezultatele 
pozitive se numără: contribuţia la construcţia instituţiilor statului, promo-
varea valorilor democratice, asigurarea alternanţei la putere prin mecanis-
me electorale democratice, promovarea unei politici externe orientate spre 
recunoaşterea internaţională a independenţei Republicii Moldova.

Alegerile următoare ale şefului de stat s-au desfăşurat la 17 noiembrie 
şi 1 decembrie 1996, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 894-
XIII din 26 iunie 1996 privind fixarea datei alegerilor pentru funcţia de 
preşedinte al Republicii Moldova. Comisia Electorală Centrală a înregis-
trat nouă candidaţi, care au reuşit să adune cele 20 000 de semnături prevă-
zute de lege. În pofida acestui număr de candidaţi, lupta pentru funcţia de 
preşedinte s-a dat, în principal, între trei concurenţi, care la moment ocu-
pau cele trei funcţii de stat importante: preşedintele Republicii Moldova în 
exerciţiu – Mircea Snegur, preşedintele Parlamentului – Petru Lucinschi, 
prim-ministrul – Andrei Sangheli. În turul întâi niciun candidat nu a reuşit 
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să acumuleze majoritatea, după care a fost organizat cel de al doilea tur 
cu participarea primilor doi concurenţi. Astfel, al doilea tur, desfăşurat la 
1  decembrie 1996, a fost câștigat de Petru Lucinschi, cu 54,02% din votu-
rile exprimate, urmat de Mircea Snegur, cu 45,98%.

Mandatul preşedintelui Republicii Moldova Petru Lucinschi, la fel, a 
fost unul plin de conţinut complex şi contradictoriu pe alocuri. În condiţii-
le unui regim politic semiprezidenţial, responsabilitatea guvernării o poar-
tă în special Guvernul care este votat de către majoritatea parlamentară. 
Preşedintele Republicii Moldova s-a implicat activ în formarea echipelor 
guvernamentale însă, toate remanierile şi reformele demarate nu au putut 
aduce rezultate imediate şi nu au fost în stare să stopeze procesele de rece-
siune economică. Abia spre sfârşitul mandatului şefului de stat au început 
să fie sesizate primele urmări ale reformelor din economie. În domeniul 
politicii externe au fost înfăptuite mai multe încercări spre soluţionarea 
conflictului transnistrean, spre intensificarea colaborării transfrontalie-
re prin formarea euroregiunilor etc. În domeniul politic au fost păstrate 
mecanismele de relaţii de putere pluraliste, însă au existat momente de-
fectuoase de comunicare între preşedinţie şi Parlament, ceea ce a viciat 
calitatea procesului de guvernare.

În urma modificărilor operate în Constituţie cu privire la modalitatea 
de alegere şi atribuţiile preşedintelui Republicii Moldova, cel de al trei-
lea scrutin electoral prezidenţial s-a desfăşurat în baza votului deputaţilor. 
Primele alegeri prin vot indirect s-au desfăşurat în decembrie 2000, când 
confruntarea dintre candidaturile lui Pavel Barbalat, preşedintele Curţii 
Constituţionale, şi Vladimir Voronin, preşedintele PCRM nu a reuşit să 
identifice câştigătorul, în baza exigenţelor constituţionale. Niciun candi-
dat nu a acumulat majoritatea calificată de trei cincimi. În condiţiile când 
nici alegerile ordinare şi nici cele repetate nu au permis alegerea şefului de 
stat, au fost create circumstanţele ce au permis dizolvarea Parlamentului şi 
anunţarea alegerilor anticipate.

După alegerile parlamentare anticipate din februarie 2001, soldate cu 
victoria categorică a PCRM, în forul legislativ s-a constituit o majorita-
te parlamentară confortabilă alegerilor preşedintelui. Pe data de 4 aprilie 
2001 s-a desfăşurat primul tur al alegerilor şefului de stat, cu participa-
rea a trei candidaţi: Vladimir Voronin (candidat PCRM), Valerian Cristea 
(deputat neafiliat politic, dar înaintat la fel de PCRM), Dumitru Braghiş 
(candidat din partea BE „Alianţa Braghiş”). Alegerile au fost câştigate de 
Vladimir Voronin, care a acumulat 71 de voturi. Contracandidaţii săi au 
reuşit să-şi adjudece 3 şi respectiv 15 voturi. Astfel, cel de al treilea preşe-
dinte al Republicii Moldova a devenit Vladimir Voronin.
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Mandatul de patru ani al lui Vladimir Voronin nu poate fi tratat univoc. 
Pe de o parte, s-a asistat la o anumită creştere economică şi la o politi-
ca socială mai activă ce a mărit gradul de securitate socială a anumitor 
segmente ale populaţiei mai vulnerabile economic. De cealaltă parte, s-a 
deteriorat situaţia în domeniul respectării drepturilor participanţilor la 
procesele politice din societate, în special a opoziţiei politice şi a opiniei 
publice diferite de cea oficială. O altă trăsătură a activităţii preşedintelui 
Vladimir Voronin a fost încercarea de a soluţiona conflictul transnistrean, 
însă soluţiile de federalizare promovate de Federaţia Rusă nu au fost ac-
ceptate. În domeniul politicii externe s-a recurs la schimbarea vectoru-
lui iniţial anunţat cu 180°: de la orientare estică filo-rusă spre integrare 
vestică europeană. Încă o trăsătură a guvernării preşedintelui Vladimir 
Voronin este că, în pofida existenţei unui regim politic preponderent par-
lamentar, rolul şefului de stat a fost cu mult peste prevederile constituţi-
onale, în virtutea faptului că a rămas să fie şi preşedinte al PCRM, partid 
de guvernământ.

Următoarele alegeri ale preşedintelui Republicii Moldova s-au desfă-
şurat în data de 4 aprilie 2005, după alegerile parlamentare din 6 martie. 
Au fost înregistraţi doi candidaţi: Vladimir Voronin (candidat PCRM) şi 
Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe din Moldova, propus la 
fel de PCRM, cu scopul de a se respecta condiţia de participare a cel puţin 
doi competitori pentru validarea procedurii de votare. În condiţiile în care 
celelalte fracţiuni parlamentare nu şi-au propus propriii candidaţi. Alegerea 
noului şef al statului a avut loc la şedinţa specială a Parlamentului din 4 
aprilie 2005. Deoarece PCRM nu dispunea de o majoritate ce i-ar permite 
alegerea şefului de stat cu deputaţii proprii, existau incertitudini în privinţa 
rezultatului. Dar s-a produs aşa-numitul „consens naţional”, ce a permis ca 
Vladimir Voronin să fie reales în funcţie cu o majoritate de 75 de deputaţi, 
atât din PCRM, cât şi cu votul colegilor din PPCD, PDM şi PSL. Fracţiunea 
parlamentară a AMN a boicotat procedura de alegere a şefului statului.

Pe parcursul celui de al doilea mandat de preşedinte, Vladimir Voronin 
a continuat să fie o figură foarte prezentă în peisajul politic moldovenesc. 
La nivel de percepţie de către opinia publică a rolului preşedintelui Repu-
blicii Moldova în sistemul politic al societăţii, această instituţie era consi-
derată a fi cea mai importantă.

Următoarele alegeri ale şefului de stat s-au desfăşurat în data de 20 mai 
2009, după alegerile parlamentare ordinare din 5 aprilie. În condiţiile în 
care Vladimir Voronin nu mai putea candida pentru al treilea mandat, în 
buletinele de vot au figurat numele a două candidaturi: Zinaida Greceanîi, 
prim-ministru în exerciţiu (înaintată de către 33 de deputaţi din PCRM) 
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şi Stanislav Groppa, medic (înaintat de 15 deputaţi ai PCRM). Opoziţia a 
boicotat alegerile, iar cele 60 de mandate ale PCRM nu au fost suficiente. 
Alegerile repetate s-au desfășurat pe data de 3 iunie. Însă situaţia n-a sufe-
rit schimbări, niciunul dintre candidaţii la funcţia de preşedinte al ţării nu 
a acumulat 61 de voturi. 

În urma alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009, a fost ales Parla-
mentul, care urma să soluţioneze subiectul alegerilor preşedintelui. Totuşi 
componenţa nu era foarte diferită de situaţia din aprilie. La 10 noiembrie 
Parlamentul s-a întrunit în şedinţă specială pentru alegerea preşedintelui 
Republicii Moldova. Cvorumul a fost întrunit, la şedinţă înregistrându-se 
şi deputaţii fracţiunii PCRM. Ulterior, fracţiunea PCRM a boicotat pro-
cedura de alegere şi unicul candidat înregistrat, Marian Lupu, a acumulat 
doar 53 de voturi acordate de deputaţii majorităţii parlamentare (AIE). 
La 7 decembrie Parlamentul s-a întrunit în şedinţă specială pentru alege-
rea preşedintelui Republicii Moldova în cadrul alegerilor repetate pentru 
funcţia de şef al statului. Însă situaţia nu a suferit schimbări, repetându-se 
scenariul de la alegerile ordinare. Interimatul funcţiei a fost asigurat de 
preşedintele Parlamentului – Mihai Ghimpu.

Eşuarea alegerilor şefului de stat a provocat organizarea şi desfăşura-
rea alegerilor parlamentare anticipate în data de 28 noiembrie 2010, care a 
păstrat la putere majoritatea parlamentară din legislativul anterior. În aces-
te condiţii majoritatea parlamentară s-a aflat în căutarea căilor de ieşire din 
impas, fără a organiza alegeri ale şefului de stat. Interimatul funcţiei a fost 
asigurat de preşedintele Parlamentului – Marian Lupu. În urma tratativelor 
dintre majoritate şi unii reprezentanţi ai opoziţiei, s-a reuşit identificarea 
numărului necesar de voturi pentru a alege preşedintele Republicii Mol-
dova. La 16 martie 2012 a avut loc şedinţa specială a Parlamentului pentru 
alegerea preşedintelui Republicii Moldova. În urma scrutinului, candida-
tul Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE) Nicolae Timofti a obţinut 
62 de voturi din cele 101 posibile, suficiente pentru a fi desemnat drept şef 
al statului. Deputaţii PCRM nu au participat la scrutin.

Preşedintele Republicii Moldova Nicolae Timofti, spre deosebire de 
predecesorul său ales în această funcţie, Vladimir Voronin, este mai puţin 
prezent în spaţiul public şi în procesul decizional la nivel guvernamental.

Guvernul 
Cadrul legal. Guvernul Republicii Moldova este autoritatea executi-

vă centrală a ţării. Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe 
a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este 
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responsabil în faţa Parlamentului. În exercitarea atribuţiilor, Guvernul se 
conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament. Rolul prin-
cipal în constituirea Guvernului o are Parlamentul, însă la proces participă 
şi preşedintele Republicii Moldova. Şeful statului, după consultarea frac-
ţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de prim-mi-
nistru, care în termen de 15 zile de la desemnare cere votul de încredere 
al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Gu-
vernului. Preşedintele Republicii Moldova, în baza votului de încredere 
acordat de Parlament, numeşte Guvernul.

Guvernul este alcătuit din prim-ministru, prim-viceprim-ministru, vice-
prim-miniştri, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. Şeful Gu-
vernului este prim-ministrul, care conduce Guvernul şi coordonează activi-
tatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. Prim-ministrul 
Republicii Moldova în activitatea sa dispune de următoarele atribuţii:

- prezidează şedinţele Guvernului;
- în cazuri excepţionale ia decizii în problemele conducerii Republicii 

Moldova în limitele competenţei Guvernului şi informează despre aceasta 
Guvernul la şedinţa lui ordinară;

- asigură colegialitatea în activitatea Guvernului;
- formează Guvernul şi propune componenţa lui în modul stabilit;
- acordă împuterniciri pentru negocierea şi semnarea tratatelor interna-

ţionale ale Republicii Moldova.
Încetarea activităţii Guvernului survine prin demisionarea acestuia, şi 

anume în cazul în care:
- Parlamentul şi-a exprimat neîncrederea în Guvern;
- Prim-ministrul a demisionat sau a decedat. Demisionarea prim-minis-

trului conduce la demisionarea Guvernului în componenţă deplină;
- a fost ales un nou Parlament (la prima lui şedinţă).
De asemenea, fiecare membru al Guvernului are dreptul de a demisiona.
Rolul Guvernului Republicii Moldova în sistemul politic. În practica 

statelor cu regim politic parlamentar de tradiţie este firesc procesul din ul-
timele decenii de creştere a rolului Guvernului, nu doar în raport cu Şeful 
statului, ci şi cu Parlamentul. Parlamentul este acel care prin majoritatea 
parlamentară, la momentul votării programului de guvernare prezentat de 
persoana desemnată pentru funcţia de prim-ministru, îşi deleagă o bună 
parte din atribuţiile de guvernare, pe motiv că Guvernul poate în regim 
mai rapid şi pe alocuri mai competent să facă faţă provocărilor curente şi 
îndeosebi celor extraordinare.

În condiţiile regimului politic din Republica Moldova, rolul Guver-
nului, şi în special al prim-ministrului, este unul foarte important. Şeful 
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Guvernului este figura-cheie în activităţile puterii executive ale statului. 
Regimul politic parlamentar este cel care acordă Guvernului atribuţii 
principale în realizarea politicii interne şi externe a statului. În activitatea 
sa, Guvernul se bazează pe sprijinul majorităţii parlamentare (sursa legi-
timităţii puterii politice) care transmite atribuţiile de guvernare echipei 
ministeriale. Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului, dar sunt ca-
zuri când Guvernul poate gestiona afacerile publice în mod independent, 
fără a necesita aprobarea din partea Parlamentului sau Preşedinţiei. Este 
vorba despre două mecanisme constituţionale: „Angajarea răspunderii” şi 
„Dele garea legislativă”. Ambele proceduri prevăd posibilitatea Guvernu-
lui de a adopta decizii politice operative, de a guverna, într-un interval de 
timp anumit, fără aprobarea Parlamentului.

Istoria politică a Republicii Moldova după modificările constituţionale 
din 5 iulie 2000 a prezentat situaţii diferite despre rolul prim-ministrului 
în condiţii de reglementare constituţională identică. Astfel că importanţa 
Guvernului şi a şefului acestuia a depins şi de alţi factori, în mare parte 
subiectivi. În perioada anilor 2001 – 2009, prim-ministrul nu se bucura de 
rolul necesar pe motiv că funcţia de preşedinte al Republicii Moldova 
era deţinută de preşedintele partidului ce forma majoritatea parlamentară, 
respectiv desemna prim-ministrul şi forma Guvernul. Este cunoscut că în 
regimurile parlamentare cu tradiţie, şeful partidului ce câştigă alegerile îşi 
înaintează candidatura pentru funcţia de prim-ministru, şi nu pentru cea de 
Şef de stat. Practica respectivă a început să fie una obişnuită pentru Repu-
blica Moldova după 2009, de când şi ponderea funcţiei de prim-ministru 
a devenit mai mare atât în sistemul relaţiilor de putere, cât şi în opinia 
publică a societăţii.

Rolul important al Guvernului în procesele social-politice din republi-
că este determinat de funcţionalitatea acestuia. Funcţiile de bază care for-
mează arhitectura construcţiei executive din Republica Moldova sunt: de 
guvernare, de administrare, de reprezentare, de control. Nemijlocit acestea 
se reflectă prin următoarele atribuţii ale Guvernului:

- creează condiţii pentru stabilirea şi asigurarea suveranităţii econo-
mice şi politice, protejează interesele naţionale în activitatea economică, 
financiară şi valutară;

- elaborează şi implementează concepţii, strategii, politici de dezvol-
tare în toate domeniile de competenţă;

- asigură protejarea intereselor naţionale în politica externă;
- 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;
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- favorizează dezvoltarea autonomiei autorităţilor administraţiei publi-
ce locale;

- asigură legalitatea, ordinea publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
- promovează politica securităţii naţionale, dirijează activitatea de apă-

rare a Republicii Moldova;
- asigură respectarea şi executarea legilor, hotărârilor Parlamentului, 

decretelor preşedintelui Republicii Moldova, tratatelor internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.

Evoluţia instituţiei Guvernului. Un moment de instituire a unei auto-
rităţi guvernamentale specifice unui stat suveran este adoptarea de către 
Sovietul Suprem al RSS Moldova a Legii nr. 64-XII din 31.05.1990 cu 
privire la Guvernul republicii. Conform acestui act, în RSS Moldova pu-
terea executivă este exercitată de Guvernul republicii – organul suprem 
al administraţiei de stat, subordonat Sovietului Suprem al RSS Moldova.

În opinia noastră, acest act legislativ a fost de o importanţă determinan-
tă în procesul de construcţie al autorităţilor publice ale noului stat în deve-
nire. Prin instituirea Guvernului, clasa politică din RSS Moldova, anterior 
Declaraţiei de suveranitate, îşi reclama dreptul de a administra afacerile 
ţării în mod independent. Articolul 20 al Legii menţiona că „Guvernul 
RSS Moldova colaborează cu Guvernul Uniunii RSS şi cu guvernele repu-
blicilor unionale”. Nu erau specificate niciun fel de relaţii de subordonare.

Pe lângă aceste aspecte, evident este şi faptul că rolul prim-ministrului 
în sistemul relaţiilor de putere era unul extrem de mare. În condiţiile insti-
tuirii funcţiei de preşedinte al RSS Moldova, s-a declanşat o luptă politică 
serioasă între prim-ministrul Mircea Druc şi şeful de stat Mircea Snegur. În 
urma relaţiilor de conflict, cu implicarea Parlamentului, învingător a ieşit 
Mircea Snegur, care a reuşit să fortifice poziţiile instituţiei şefului de stat în 
detrimentul Guvernului şi implicit a prim-ministrului. Prin Legea nr. 528-
XII din 05.03.1991 sunt operate modificări în legislaţia constituţională, în 
conformitate cu care „Preşedintele RSS Moldova exercită puterea supre-
mă executivă”, „conduce şedinţele Guvernului RSS Moldova” şi „Guver-
nul RSS Moldova este răspunzător în faţa preşedintelui RSS Moldova”. 
Se consolida un regim politic de tip prezidenţial. În circumstan ţele respec-
tive preşedintele Mircea Snegur desemnează în data de 28 mai 1991 un alt 
prim-ministru – Valeriu Muravschi, persoană tehnocrată fără pretenţii po-
litice. Guvernul Muravschi s-a ciocnit cu grave probleme social-economi-
ce şi politice, fireşti pentru un tânăr stat, dar şi determinate de conflictele 
de secesiune din raioanele din estul Republicii Moldova. Drept conse-
cinţă, Guvernul Muravschi demisionează, fiind format un nou Guvern, 
condus de Andrei Sangheli, om politic cu pretenţii politice proprii, dar 
care în virtutea circumstanţelor legale se subordona preşedintelui ţării.
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În general, în perioada regimului politic prezidenţial (1991–1994) Gu-
vernele Republicii Moldova au avut de înfruntat grave probleme economi-
ce şi politice, care nu au putut fi soluţionate la momentul respectiv. Şeful 
puterii executive, preşedintele Republicii Moldova, a fost acela care a avut 
de suportat consecinţele, în virtutea atribuţiilor ce şi le-a asumat. Pe lângă 
faptul scăderii legitimităţii funcţiei, Mircea Snegur a fost nevoit să accepte 
şi reducerea atribuţiilor deţinute.

Guvernele Republicii Moldova în perioada regimului politic prezidenţial

Prim-ministru Numirea 
Guvernului

Demisia 
Guvernului

Durata,
zile

Parlament,
legislatura

1. Valeriu Muravschi 28.05.1991 01.07.1992 400 XII

2. Andrei Sangheli 01.07.1992 05.04.1994 644 XII

Pe parcursul anilor 1994 – 2000, în contextul regimului politic semipre-
zidenţial (mixt), s-au perindat 5 Guverne, în care prim-miniştrii au jucat 
roluri diferite în peisajul politic autohton, dar în toate cazurile traiectoria 
evoluţiei acestora se afla la interferenţa intereselor dintre Parlament şi Pre-
şedinţie. Despre caracterul tumultos al guvernărilor ne spun şi perioadele 
scurte de activitate a executivelor. Intensitatea reformelor preconizate de a 
fi implementate nu a fost pe măsura promisiunilor. Doar către 1999 – 2001 
s-au realizat anumite activităţi pe plan intern şi extern care au impulsionat 
dezvoltarea anumitor segmente de politici. 

Guvernele Republicii Moldova în perioada regimului politic semiprezidenţial

Prim-ministru Numirea 
Guvernului

Demisia 
Guvernului

Durata,
zile

Parlament,
legislatura

1. Andrei Sangheli 05.04.1994 24.01.1997 1056 XIII
2. Ion Ciubuc 24.01.1997 22.05.1998 484 XIII
3. Ion Ciubuc 22.05.1998 03.02.1999 257 XIV
4. Ion Sturza 12.03.1999 12.11.1999 245 XIV
5. Dumitru Braghiş 21.12.1999 19.04.2001 485 XIV

Prin instituirea regimului politic parlamentar, rolul prim-ministrului în 
calitate de şef al Guvernului a crescut atât în mod direct, prin acordare 
de noi atribuţii, cât şi indirect, prin slăbirea atribuţiilor şi a caracterului 
reprezentativ al preşedintelui. În condiţiile în care preşedintele Republicii 
Moldova devine „arbitru” în societate, prim-ministrul este şeful puterii 
executive. Nu întotdeauna aceste reguli politico-juridice au funcţionat, 
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însă din tabelul de mai jos se observă că guvernele în perioada dată se 
bucură de mai mare stabilitate în activitate.

Guvernele Republicii Moldova în perioada regimului politic parlamentar

Prim-ministru Numirea 
Guvernului

Demisia 
Guvernului

Durata,
zile

Parlament,
legislatura

1. Vasile Tarlev 19.04.2001 24.03.2005 1430 XV
2. Vasile Tarlev 19.04.2005 20.03.2008 1066 XVI
3. Zinaida Greceanîi 31.03.2008 13.05.2009 408 XVI
4. Zinaida Greceanîi 10.06.2009 17.09.2009 99 XVII
5. Vlad Filat 25.09.2009 12.01.2011 474 XVIII
6. Vlad Filat 14.01.2011 05.03.2013 781 XIX
7. Iurie Leancă 31.05.2013 18.02.2015 628 XIX
8. Chiril Gaburici 18.02.2015 prezent - XX

Autoritatea judecătorească

În conformitate cu prevederile constituţionale, în Republica Moldova 
puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colabo-
rează în exercitarea prerogativelor ce le revin. Autoritatea judecătorească 
include în sine sistemul organelor statului ce înfăptuiesc justiţia. Constitu-
irea autorităţii judecătoreşti s-a desfăşurat în paralel cu formarea celorlalte 
autorităţi publice ale Republicii Moldova. Subiectul independenţei justiţi-
ei pe teritoriul RSS Moldova a fost stipulat în Decretul Sovietului Suprem 
al RSS Moldova cu privire la Puterea de stat. Ulterior, după obţinerea 
independenţei, sistemul autorităților judecătoreşti a cunoscut un proces 
continuu de transformare şi formare. Un moment important din punctul 
de vedere al construcţiei instituţionale l-a constituit adoptarea Constituţiei 
Republicii Moldova şi a legilor organice în domeniile respective. Printre 
principalele probleme ale reformelor în domeniul justiţiei se numără lupta 
cu corupţia, asigurarea neimplicării politicului în actul justiţiei, perfecţio-
narea profesională a angajaţilor etc.

În Republica Moldova, din punct de vedere instituţional, puterea jude-
cătorească este reprezentată de sistemul instanţelor judecătoreşti, Consi-
liul Superior al Magistraturii şi Procuratură. Sistemul de instanţe de jude-
cată, care înfăptuiesc actul justiţiei, cuprinde: Curtea Supremă de Justiţie, 
Curţile de Apel şi Judecătoriile. Pentru anumite categorii de cauze pot 
funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate.
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Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format 
în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, exercitând 
autoadministrarea judecătorească şi este garantul independenţei autorită-
ţii judecătoreşti. Mandatul Consiliului este de 4 ani. Consiliul Superior 
al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detaşarea, promovarea în 
funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători.

Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea 
de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită 
urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti în con-
diţiile legii. Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Gene-
rală, procuraturile teritoriale şi procuraturile specializate. Procurorul Ge-
neral este numit în funcţie de către Parlament, la propunerea preşedintelui 
acestuia. Procurorii ierarhic inferiori sunt numiţi de procurorul general şi 
îi sunt subordonaţi. Mandatul procurorilor este de 5 ani.

Concluzii. Structura de stat a Republicii Moldova, după circa 24 de ani 
de independenţă, este, în linii mari, definitivată. Designul instituţional este 
atât un fenomen, cât şi un proces. Îndeosebi, în condiţiile statului tânăr 
Republica Moldova, procesele de consolidare a instituţiilor politice şi a 
celor etatice, vor cunoaşte o dinamică continuă. Dezvoltarea instituţională 
nu a fost un proces în permanenţă rectiliniu şi continuu. Important este că 
vectorul strategic democratic a fost în permanență păstrat. 

Instituţiile statului sunt constituite şi activează într-un context sistemic 
preponderent democratic, însă necesită optimizare la capitolul eficienţă 
funcţională. Istoria politică a Republicii Moldova ne demonstrează ideea 
că problemele de dezvoltare socială sunt legate nu de aspectele instituţio-
nale, în esenţă, ci de cele comportamentale, subiective, ale clasei conducă-
toare, generatoare de voinţă politică.

Igor BUCATARU, 
doctor în ştiinţe politice, 
conferenţiar universitar
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TRANZIŢIA

Fenomenul tranziției, în general, și cel al tranziției spre democrație, în 
particular, ocupă un loc aparte în câmpul științelor socioumane. Preocu-
pările cercetătorilor în domeniu s-au axat pe diverse aspecte ale acestui 
fenomen, în special conceptuale, structurale, tipologice, funcționale etc., 
care în totalitate constituie o formulă integrală a ceea ce numim mersul, 
desfășurarea, traiectoria, finalitatea proceselor și tendințelor sociale de la 
o poziție la alta, de la un grad de maturitate la altul, de la o entitate în de-
venire la una în deplină dezvoltare și manifestare. 

Etimologic, noțiunea de tranziție își are originea din latinescul transi-
tio, precum și din franțuzescul transition, ceea ce textual înseamnă ceva 
intermediar, provizoriu, o trecere (lentă sau bruscă) de la o stare, de la 
o situație, de la o idee la alta. Astăzi, această noțiune a devenit una uni-
versală, extinzându-și prezența în rețelele limbajului științific, dar și cel 
practic al întregului mapamond. Din punct de vedere sociopolitic, noțiunea 
în cauză are diverse semnificații: de perioadă, etapă sau treaptă istorică în 
tranziție, de proces tranzițional, de sistem, regim, instituții în tranziție, de 
caracter tranzitoriu, de însușiri, forme, tipuri tranzitorii etc.

Diversitatea de sens a tranziției, întruchipată în variantele sale consu-
mate în timp, dar și în cele ce se realizează până la moment, au dat naștere 
diferitor opinii în definirea ei. Unii savanți interpretează tranziția prin 
însușiri valorice calitative, desemnând-o ca o fază în care se suprapun 
relații sociale opuse și, respectiv, se reproduc noi raporturi umane (econo-
mice, sociale), noi moduri de mentalitate și comportament; ori ca un inter-
val de timp ce delimitează un regim politic de un altul. De exemplu, tranzi-
tologii occidentali D. Rustow, A. Przeworski, Ph. Schmitter, G. O.  Donnell, 
S.  Huntington, J. Linz, A. Stepan ș.a. subînțeleg prin tranziția politică 
transformările sociale și instituționale radicale legate de evoluarea aces-
tora de la metodele totalitare și autoritare de conducere la cele democra-
tice. Alți savanți, dimpotrivă, definesc tranziția în afara oricăror însușiri 
calitative, concordând-o cu o simplă schimbare socială. Uneori tranziția 
este echivalată cu orice proces de schimbare a practicilor și instituțiilor 
unei societăți, chiar cu o simplă refacere socială a acesteia, ea păstrân du-și, 
totodată, instituțiile, tradițiile, mentalitățile politice existente.

În viziunea noastră, definirea mai exactă a tranziției necesită a fi exa-
minată ca o variabilă aparte a sistemului social, o etapă relativ de sine 
stătătoare în evoluția istorică. Atare ipostaze impun tranziția în calitate de 
prezent în faza acumulării valorice, acesta fiind dimensionat între trecut 
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și viitor, în care trecutul este cauza, iar viitorul – scopul tranziției. Or, 
legătura prezentului cu trecutul, dar și cu viitorul, este complexă și contra-
dictorie, ea trebuie înțeleasă mai mult decât o îmbinare de valori opuse ale 
vechiului în dispariție și ale noului în apariție. Tranziția, ca etapă de sine 
stătătoare a procesului istoric, se distinge prin locul și rolul său specific 
în cadrul acestui proces, prin însușirile sale intrinsece. Dacă perioadele 
relativ stabile de dezvoltare socială coincid geometric cu linia generală a 
procesului istoric, fără a avea ramificări serioase cu abateri frecvente de 
la firesc, atunci tranzițiile în sensul deplin al cuvântului se manifestă sub 
un unghi față de această linie. După cum ne dovedește practica unor țări 
în tranziție spre democrație, inclusiv a Republicii Moldova, acest unghi al 
tranziției este plin de trepte și verigi intermediare, de stări și procese exce-
dentare și haotice, de evenimente, procese și fenomene logice și alogice, 
raționale și iraționale, cu sens sau lipsite de sens și perspectivă istorică. 
Însă, în alte țări, tranziția acumulează și întrunește tot mai mult indicii 
necesari democrației, fapt ce depinde de corelarea adecvată a factorilor 
obiectivi și subiectivi în realizarea obiectivelor transformaționale. Aceasta 
contribuie la micșorarea treptată a unghiului „general-istoric și particular-
tranzitoriu” și la deplasarea și manifestarea continuă a acestor țări de pe 
linia lor consumată în timp pe linia general-istorică.

Începutul tranziției organic este legat de sfârșitul etapei anterioare, iar 
definitivarea ei – de procesul dezvoltării unei noi calități a societății. Adică, 
tranziția este o stare specifică, uneori unică, între două calități: inițială în 
devenire și integrală, cu componente deja afirmate. De aici și se produce 
bifurcația lăuntrică în cadrul tranziției a doi poli opuși – simpli citate și 
complexitate, omogenitate și eterogenitate, unilateralitate și diver sitate, – 
însoțită de instabilitatea și chiar uneori de imprevizibilitatea evoluției sale. 
Pe parcurs, nu este exclusă și o anumită stare de echilibru, cu același efect, 
a polilor opuși. În procesul interacțiunii, aceștia coexistă ca două structuri 
în cadrul unei entități unice, pentru ca ulterior, în funcție de condiții, unul 
din ei (de obicei cel de al doilea, deși temporar poate fi și primul) să-l limi-
teze în acțiuni pe celălalt, dominând treptat întregul proces de desfășurare 
și definitivare a tranziției. Practica demonstrează că un anumit grad de 
echilibru al polilor opuși reflectă o împletire dinamică și controversată a 
tendințelor noului și vechiului, tendințe care în esență determină în ulti-
mă instanță punctul de inversie a dezvoltării tranziției spre o nouă cale. 
Astfel, iau naștere structuri și relații principial noi ce se dezvoltă deja sub 
influența factorilor și legităților proprii, ceea ce înseamnă că noul treptat se 
consolidează, supunându-și procesul propriei sale afirmări de funcționare. 
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Anume atunci noul acumulează necesarul de sens și de rol pentru a domi-
na și a depăși inerția vechiului. Prin urmare, albia tranziției este mai mult 
decât complicată, ea include elemente dihotomice variate: ale negării și 
afirmării, distrugerii și creării, discontinuității și continuității, descensiunii 
și ascensiunii, conservării și modernizării sociale.

Din cele menționate, tranziția reprezintă o etapă istorică relativ de sine 
stătătoare, care reflectă stări și procese divergente de transformare radi-
cală și complexă a societății de până la ieșirea acesteia la o treaptă cali-
tativ nouă de dezvoltare a economiei, de stabilizare a structurilor sociale 
și politice. Din definiție rezultă legătura organică între tranziție și factorul 
transformării, acesta impunându-se drept nucleu al tranziției, iar în ultimă 
instanță drept determinanta ei de manifestare. Deci noțiunea „tranziție” 
și noțiunea „transformare” se află pe aceeași linie, merg mână-n mână 
în valorificarea unor obiective sociale, completându-se reciproc. Dacă 
tranziția indică direcția și limitele unor schimbări, transformări, atunci 
transformarea este însuși procesul de realizare a tranziției, este calitatea 
tranziției, ceea ce se schimbă, se modifică, ceea ce este supus reformării. 
Transformarea presupune cum trebuie și nu doar ce trebuie modificat, fapt 
ce-i oferă semnificație atât teoretică, cât și practică.

Practica istorică a transformărilor sociale cunoaște tranziții parțiale/ 
incomplete, și tranziții complete. Primele sunt asociate preponderent cu 
conceptul de modernizare și postmodernizare, ele vizând de obicei sfera 
economică și mai puțin celelalte sfere. Așa au fost tranzițiile istorice din 
secolele XV–XVII în Occident, care au marcat trecerea de la societatea 
tradițională la cea modernă, de la relațiile istorice locale la cele zonale (re-
gionale), iar mai târziu – mondiale. Așa sunt și tranzițiile de refacere eco-
nomică a țărilor occidentale din perioada postbelică, tranziții ce se desfășu-
rau cu concursul și în lumina capacităților „planului Marschall”. Caracter 
parțial au și tranzițiile actuale din țările capitaliste economic dezvoltate, 
care preponderent se desfășoară sub semnul postmodernizării, a trecerii de 
la societatea industrială la cea postindustrială, apoi și informațională. 

Cât privește tranziția completă, aceasta vizează transformări sistemice 
radicale, axate pe toate domeniile vieții sociale. Privite ca un întreg, astfel 
de transformări se desfășoară în etapa actuală sub semnul democratiză-
rii. Însă nu sunt excluse și unele abateri. După cum nu orice moderniza-
re poate fi raportată la tranzițiile parțiale, la fel nu orice democratizare 
se suprapune în totalitate cu tranzițiile actuale de natură completă. De 
exemplu, procesele de democratizare sau re-democratizare în condițiile 
tranziției din Spania n-au cuprins întregul sistem, ele limitându-se doar la 
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sfera politică. Aici tranziția a început cu depășirea a două crize politice – 
instituțională și a legitimității, după care au urmat unele modificări în alte 
sfere, dar nu de substanță. Dacă sfera politică în cadrul tranziției spaniole 
a cunoscut schimbări radicale în direcția democratizării, atunci economia 
venea din regimul autoritar având deja la bază elemente democratice – 
relațiile de piață, cărora noul factor politic trebuia să le ofere un suflu 
adecvat cerințelor actuale, adică să le revigoreze în conformitate cu noile 
necesități ale pieței, cu creșterea bunăstării societății etc. 

În etapa actuală, sensul deplin al tranziției îl au doar tranzițiile demo-
cratice din multe țări ale spațiului postcomunist, inclusiv din Republica 
Moldova. Aici tranziția cunoaște un cadru larg de transformări radica-
le, cu procese complexe ce se intersectează și se condiționează perma-
nent ca componente sistemice. În astfel de condiții democratizarea este 
condiția sine qua non de trecere de la sistemul și regimul vechi la cel nou. 
Capacitățile acesteia se regăsesc în toate dimensiunile câmpului politic – 
instituțională, relațională, comunicațională, normativă, culturală, – dar și 
în diverse activități non-politice, în modul de gândire și comportament al 
omului etc. asupra cărora politicul își planează influența prin intermediul 
puterii. Anume din considerentul complexității, dar și profunzimii de sens 
și de rol, tranziția spre democrație se desfășoară prin manifestări dihoto-
mice neobișnuite, adesea dominate de instabilitate, riscuri, abateri. Adică, 
pe cât de complexe și profunde sunt transformările democratice, pe atât 
de controversat poate fi însuși procesul și, respectiv, rezultatul acestor 
transformări, fapt bine dovedit și de practica sociopolitică a Republicii 
Moldova.

În ce măsură tranziția actuală din spațiul postcomunist se înscrie în 
para metrii de câmp ai paradigmelor tranzitologiei contemporane? Are oare 
această tranziție ceva al său ce ar determina prioritățile de conținut ale 
transformărilor democratice în eventualele raporturi de tip „general-parti-
cular-unic”? Practica transformațională din acest spațiu, raportată la mo-
delele elaborate de tranzitologii din Vest, dar și din Est, oferă răspunsuri 
neunivoce la aceste întrebări. Ea depășește considerabil masivul teoretic 
elaborat până la moment în domeniul respectiv. Astăzi e problematic a 
evidenția unele concepții și modele în care să se regăsească îndeajuns o 
analiză și evaluare integrală a noilor transformări, cu atât mai mult în lu-
mina raporturilor sus-menționate. Mai degrabă pot fi evidențiate modele 
în parte ale tranziției, care luate ca un tot alcătuiesc reflecțiile științifice 
principale la capitolul abordării de ansamblu a acesteia. 

Construcțiile teoretice și metodologice de bază ale tranzitologiei con-
temporane, ca știință care însumează un potențial paradigmatic propriu, re-
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lativ avansat, de valorificare a practicii sociopolitice la capitolul transfor-
mări sistemice, radicale, dar și parțiale, au apărut și s-au constituit treptat 
de la începutul anilor 70 ai sec. XX. Acestor construcții le-au premers, de 
la antic până la modern, mai multe idei despre tranziție, îndeosebi cu înce-
pere de la Platon, Aristotel, Polibiu, apoi în continuare la N. Machiavelli, 
T.  Morus, Saint-Simon, Comte ș.a. Totuși precursorii concepțiilor tranzi-
tologice contemporane se consideră pe drept K. Marx și A. de Tocque-
ville. Ei au fost primii gânditori ai epocii moderne care au întreprins o 
analiză clasică a proceselor tranzitorii, bazându-se în special pe studiul 
schimbărilor revoluționare și al transformărilor politice din Franța de la 
sfârșitul sec. XVIII până la sfârșitul sec. XIX.

 În particular, K. Marx în lucrarea „18 brumer Lui Bonapart” (1852) 
relevă determinările socioeconomice ale transformărilor politice, iar în 
„Critica Programului de la Gota” (1875) elaborează periodizarea forma-
țiunii comuniste, axată pe trei etape: a) perioada de trecere de la capita-
lism la socialism; b) socialismul ca fază primară; c) comunismul ca fază 
superioară a formațiunii respective. K. Marx oferă următoarea definiție 
a tranziției: „Între societatea capitalistă și cea comunistă se află perioada 
transformării revoluționare a primei în a doua. Acestei perioade îi cores-
punde și o tranziție politică, iar statul perioadei în cauză nu poate fi altceva 
decât dictatura revoluționară a proletariatului”. De rând cu dictatura pro-
letariatului, Marx supraapreciază și rolul forțelor productive în realizarea 
tranziției spre regimul revoluționar.

O altă viziune asupra tranziției o are A. de Tocqueville. În lucrarea 
„Ordinea veche și revoluția” (1856) el evidențiază pe prim-plan caracte-
risticile instituționale ale tranziției. Astfel, în concepția tocquevilliană, tre-
cerea de la regimul vechi la republica democratică are loc, în primul rând, 
prin slăbirea instituțiilor vechi, care își pierd eficacitatea și susținerea; în 
al doilea rând, prin explozia revoluționară, care distruge definitiv formele 
vechi; în al treilea rând, prin reproducerea în perioada postrevoluționară 
a multor obiceiuri, reguli, dar și componente instituționale vechi. În acest 
context, A. de Tocqueville remarcă îndeosebi rolul conservativ al biro-
crației, care tinde să păstreze în noile forme instituționale reguli vechi ale 
jocului politic, idee care parțial și astăzi este actuală în unele țări în tran-
ziție, inclusiv în Republica Moldova.

 De la începutul și până în a doua jumătate a sec. XX, unele probleme ale 
tranziției politice au fost abordate tangențial prin prisma concepțiilor elitis-
te: mai întâi de către reprezentanții primei generații de elitiști: M.  Weber, 
V. Pareto, G. Mosca, R. Michels ș.a., apoi de către reprezentanții celei de a 
doua generații: J.A. Schumpeter, K. Mannheim, C.W. Mills ș.a. Totuși 
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despre o cercetare specială a tranziției, ca obiect științific în sensul deplin 
al cuvântului, putem vorbi de la începutul anilor 70 a sec. XX, când devine 
tot mai pronunțat procesul de dezvoltare și afirmare a tranzitologiei con-
temporane. Anume de atunci, pe parcursul a mai bine de 40 de ani, s-au 
creat cele mai relevante și mai influente teorii, concepte, modele despre 
tranziție.

Din diversele paradigme ale tranziției evidențiem pe acelea ce vizează 
într-un mod sau altul practicile unor țări din mai multe regiuni ale lumii: 
America Latină, Europa de Sud, Europa de Est, spațiul ex-sovietic.

• Modelul tranziției democratice numit „Geneza democrației”, elabo-
rat de către D. Rustow și axat pe delimitarea a doi indici în interpretarea 
tranziției democratice: genetic și funcțional. Specificul modelului ține de 
schimbarea accentelor de pe factorii permanenți ce asigură funcționarea 
regimului existent al tranziției pe premisele lui genetice ce determină ca-
racterul, direcția și ritmurile funcționării. Realizarea tranziției presupune 
existența reală a două premise interdependente: atingerea unui anumit 
grad de coeziune națională în cadrul societății și existența confruntării po-
litice dintre forțele sociale de bază. Premisele în cauză reflectă formula 
de bază a tranziției postcomuniste: „confruntarea sociopolitică-coeziunea 
națională-consensul-afirmarea democrației”. 

Totuși modelul „geneza democrației” este orientat mai mult spre țările 
în care cauzele principale ale tranziției politice sunt de ordin intern și nu 
depind în primă instanță de factorul extern. Adică modelul dat nu poate 
funcționa liber în țările spațiului postcomunist. Deși majoritatea din ele 
dispun de un oarecare suport propriu de democratizare a societății, în 
ultimă instanță ele pot realiza reformele doar cu sprijinul statelor dezvol-
tate și al organismelor internaționale. 

• Modelul tranziției spre democrație și spre economia de piață în funcție 
de repartizarea și corelația de forțe ale actorilor politici din societate, elabo-
rat de către A. Przeworski. Conform acestui model, desfășurarea tranziției 
are loc pe două căi: liberalizarea și democratizarea vieții sociale. În ca-
zul liberalizării raportul de forțe dintre guvernanți și opoziție poate duce 
la intensificarea tendințelor autoritare sau, dimpotrivă, la slăbirea acestor 
tendințe. Iar calea democratizării ține de avansarea reformelor și atingerea 
compromisului între putere și opoziție vizavi de constituirea și dezvoltarea 
instituțiilor democratice. Elemente ale modelului în cauză se regăsesc în 
absoluta majoritate a statelor din spațiul postcomunist.

• Modelul tranziției democratice al lui O. Donnell și Ph. Schmitter, axat 
pe instituționalizarea transformărilor politice și, totodată, pe recunoașterea 
de către toate forțele politice a noilor mecanisme instituționale ale puterii 
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în baza normelor constituționale și a procedurilor oficiale. În modelul re-
spectiv, de rând cu factorul instituționalizării, tranziția presupune proce-
se complexe de resocializare a cetățenilor, adică de însușire a valorilor 
democratice și de includere în relațiile sistemului politic. În fostele țări 
socialiste care au urmat calea democrației aceste procese au un caracter 
contradictoriu și sunt foarte anevoioase.

• Modelul tranziției în baza factorilor exogenici și endogenici, a „va-
lurilor democratizării” în context global. În acest context S. Hunting ton 
evidențiază trei valuri ale democratizării, caracterizând procesele tran-
ziționale ale statelor în parte în funcție de paradigmele globalizării. El 
analizează îndeosebi factorii exogeni și endogeni de influență asupra de-
mocratizării societății din ultimele decenii ale sec. al XX-lea. S.  Hunting-
ton supune analizei trei căi diferite ale tranziției democratice: a) transfor-
marea structurilor (transformation), când forțele de guvernământ dictează 
opoziției condițiile democratizării; b) regruparea forțelor (transplace-
ment), când se creează un echilibru de forțe între guvernanți și opoziție ce 
asigură schimbarea conducerii pe calea tratativelor; c) înlocuirea guvernă-
rii (replacement) sub presiunea maselor prin venirea la putere a opozției. 
Aceste căi au specificul lor în diferite țări ale spațiului postcomunist. În 
majoritatea din aceste țări, la faza inițială a tranziției, dominantă devine 
prima cale, pentru ca mai apoi, odată cu consolidarea opoziției, să se pro-
fileze și elemente ale altor căi.

• Modelul celor patru tipuri de tranziție la democrație, elaborat de 
Ph.  Schmitter, și anume: a) liberalizarea, care treptat se transformă în de-
mocratizare, tip ce se desfășoară conform unor reguli și norme impuse de 
anumite forțe din interior și chiar din exterior. Din acest considerent, tipul 
dat se mai numește „tranziție impusă”; b) tranziția convențională sau de 
pact, al cărei principiu de bază este încheierea unor tratate, convenții între 
guvernanți și forțele ce au fost înstrăinate sau lipsite complet de putere; 
c) tipul „reformator” al tranziției, legat de mobilizarea maselor, când sub 
presiunea acestora cei de sus realizează reformele; d) democratizarea pe 
calea revoluției, adică tipul revoluționar al tranziției. În perioada postco-
munismului primul din aceste tipuri – tranziția impusă – poate fi atribuit 
mai mult statelor ex-sovietice (excepție Țările Baltice), iar cel de pact și 
reformator – țărilor din Europa Centrală și de Est. Dar în practica actuală 
mai frecvente sunt manifestările mixte ale acestor tipuri. Ele au astăzi un 
caracter eterogen – impus/de pact, reformator/revoluționar, impus/refor-
mator sau reformator/de pact cu o dominare a unuia din elemente – impus 
sau pactat, reformator sau revoluționar, de la o fază la alta a tranziției.
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• Modelul „finalizării tranziției democratice” și cel al „consolidării 
democrației”, bazate pe analiza factorilor endogenici de trecere de la re-
gimul autoritar la regimul democratic, autori J. Linz și A. Stepan. Cel 
dintâi model întrunește următorii factori de definitivare a tranziției spre 
democrație: a) atingerea unui acord vizavi de schimbarea și formarea gu-
vernului; b) venirea la putere a guvernului în urma votului popular liber; 
c) elaborarea, de facto, a unei politici noi de către guvern, prin pârghiile 
puterii; d) puterile create de noua democrație – legislativul, executivul, 
puterea judiciară – nu sunt puse în situația de a împărți împuternicirile 
cu alte organe. Al doilea model se conturează pe trei dimensiuni princi-
pale ale consolidării democratice, ce permit o caracteristică complexă a 
efectelor tranziției: 1) comportamentală (behaviorally), în sens că con-
solidarea democrației se desfășoară în așa fel încât nu recurge la metode 
și căi antidemocratice în realizarea scopurilor; 2) atitudineonală (atitudi-
nally), conform căreia societatea este consolidată democratic atunci când 
majoritatea absolută a comunităților sale se orientează spre rezolvarea 
problemelor sociale prin prisma instituțiilor și procedurilor democratice; 
3)  constituțională (constitutionally), când forțele de guvernământ și cele 
de opoziție sunt dispuse la consens, depășind situațiile de conflict exclusiv 
în baza legilor și normelor de drept existente.

Deși sunt și alte modele ale tranziției, cele ale lui J. Linz și A. Stepan, 
precum și cel a lui Ph. Schmitter, cu indicii lor cantitativi și calitativi, re-
prezintă o expresie sintetică a întregului bloc de modele ale transformări-
lor politice elaborate în cadrul tranzitologiei din Vest. Luate în ansamblu, 
aceste modele se completează reciproc și vizează deplin sau parțial țările în 
tranziție democratică, fie din „lumea a treia” sau din spațiul postcomunist, 
cu niveluri diferite de dezvoltare socioeconomică și politică. Or, aceste țări 
se deosebesc substanțial una de alta după caracterul, direcțiile, calitatea, 
ritmurile și efectele transformărilor. Unele din ele realizează trecerea la 
democrație de la regimul autoritar (majoritatea din „lumea a treia”), altele 
– de la cel totalitar (respectiv, din lumea postcomunistă). 

De aceea, a analiza tranziția din țările Europei Centrale și de Est cu 
aceleași instrumente care au fost folosite și verificate în regiunile Americii 
Latine, dar și Europei de Sud, înseamnă a te confrunta cu multe dificultăți, 
fiindcă transpunerea unui anumit model din regiunile date este nonconfor-
mă și chiar amăgitoare pentru lumea postcomunistă. Un model omogen al 
procesului de tranziție în aceste spații este irealizabil. Din acest considerent, 
practica demonstrează, dar și unii tranzitologi (C. Offe, G. Pridham) susțin 
că transformările sociale luate ca factor al perspectivei istorice sunt adesea 
neglijate de teoriile tranziției. În acest sens, specificul Europei Centrale și 
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de Est ține nu doar de schimbarea ordinii politice și constituționale, cum 
este cazul Americii Latine și Europei de Sud, ci și de reformarea economi-
ei. Totodată, aceste regiuni se deosebesc radical și după factorul integrității 
și organizării teritoriale. Dacă în America Latină și Europa de Sud acest 
factor n-a fost afectat, și-a păstrat în fond configurațiile, atunci în spațiul 
postcomunist el a devenit obiect al disputelor teritoriale, conflictelor etnice, 
tendințelor secesioniste. Mai mult, chiar și în cadrul acestui spațiu calea 
tranziției diferă de la o țară la alta.

Astfel, procesele tranzitorii și cele ale consolidării democrației, prin 
configurațiile lor specifice și prin conținutul lor valoric, uneori nu cores-
pund în deplină măsură modelelor sus-menționate. Acestea nu rareori sunt 
adaptate prin devieri, fără a se ține cont de complexitatea specificului local. 
Drept urmare, procesele în cauză se întrerup, nu capătă definitivare, fiind 
supuse tendințelor autoritare. În așa fel în noile structuri economice, soci-
ale și politice pot apărea diformități sau în cadrul regimurilor existente se 
stabilesc democrații autoritare (regimul Putin în Rusia, regimurile țărilor 
ex-sovietice din Asia, Belarus, regimul din perioada guvernării Partidului 
Comuniștilor în Republica Moldova, regimul Ianukovici în Ucraina), cu 
combinări ciudate ale decorului democratic și ale conținutului autoritar.

 În condițiile când valorile democratice din unele țări ex-comuniste, în 
special ex-sovietice, sunt știrbite și, respectiv, nu au pondere tranziția se 
desfășoară sub semnul democratizării false, regresului autoritar, evaluări 
aduse unor astfel de situații destul de convingător în lucrările lui Ph. Sch-
mitter. Atare tranziție este însoțită de frecvente riscuri, de efecte sociale per-
verse, deseori neașteptate. În linii generale ea poate fi calificată din punct 
de vedere economic, social și politic perioada declarațiilor și promisiunilor, 
a așteptării și răbdării sociale, chiar perioada efectului imoral, efectului 
tunel. De aceea, a aprecia la justa valoare probleme ce țin de specificul 
transformărilor din spațiul postcomunist este pe cât de important pe atât de 
complicat, fiindcă tranziția de aici are un caracter neobișnuit, nu se înscrie 
îndeajuns în schemele criteriale general recunoscute ale științei politice. Ea 
este pătrunsă de elemente mixte, deseori modelate în mod artificial, când 
coexistă alogic democraticul și autoritarul, coexistență ce deservește, de 
obicei, interese înguste de grup, de partid, de clan. 

În pofida ambiguității de formă și conținut, actuala tranziție spre 
democrație, inclusiv din Republica Moldova, își are criteriile sale gene-
rale, care permit a o percepe ca fenomen integral, dar și ca stare aparte 
a unei sau altei componente ale sale. În baza acestor criterii e necesar a 
identifica și evalua procesul complex de corelare a dimensiunilor generale 
și particulare din cadrul tranziției postcomuniste, trăsăturile naționale de 
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reformare democratică determinate de anumite condiții și circumstanțe, de 
capacitățile concrete ale factorului de putere, îndeosebi de voința și cultura 
lui politică. În opinia noastră, astfel de criterii vizează întreaga țesătură, în-
tregul câmp al transformărilor sociale, inclusiv ceea ce este mai important 
într-o schimbare socială: mentalitatea, comportamentul, acțiunile, relațiile 
clasei politice, a cercurilor guvernante, a opoziției, a maselor. Pornind de la 
nivelul valorificării teoretice a tranziției postcomuniste, precum și de la capa-
citățile practicii actuale a acesteia, evidențiem o serie de criterii ale sale.

1. Determinarea gradului de reformare a societății și, respectiv, trece-
rea la democrație pe calea modernizării, numită în literatura de speciali-
tate „întârziată”, „reflectorie” (în raport cu țările Vestului) și înfăptuită 
preponderent cu eforturi politice în toate sferele. În lumina acestui crite-
riu, realizarea obiectivelor generale ale democratizării se suprapun, merg 
mână în mână cu cele ale modernizării societății. Atare procese vizează 
atât profunzimea, cât și amploarea reformării sociale. Adică, avem de a 
face, cum menționează O. Trăsnea, cu transformări ale structurilor sociale 
în sens larg care să afecteze distribuția resurselor economice și intelec-
tuale ale puterii; cu stabilirea instituțiilor politice care să facă posibilă 
împărțirea în mod democratic a puterii între forțele competitive; cu ela-
borarea de strategii eficiente de acțiune politică pentru a depăși diferite 
obstacole în calea democratizării. 

În aceeași ordine de idei, S. Huntington evidențiază elementele-cheie 
ale modernizării politice, care, după noi, au o influență decisivă asupra 
caracterului reformării sociale:

- gradul de raționalizare a fenomenului puterii, ce presupune în primul 
rând dominarea ordinii de drept, a legii în societate crearea și func ționarea 
statului de drept;

- gradul diferențierii politice determinarea a noi roluri și funcții poli-
tice, a dezvoltării structurilor specializate ce realizează aceste funcții;

- gradul de antrenare în procesul politic a diverselor segmente sociale 
de amplificare reală a procesului de participare politică a maselor.

Raportând aceste elemente-cheie la practica reformării sociale din Re-
publica Moldova, dar și din alte țări ale spațiului ex-sovietic (excepție țările 
Baltice), urmărim probleme serioase în realizarea lor, dar și disproporții 
evidente între ele, între destinația, procesul și efectul interacțiunii lor. Crea-
rea de noi structuri politice (statale, de partid, organizații sociopolitice), 
care să diversifice paleta de roluri și funcții politice, a condus doar parțial 
la modernizarea puterii, la supremația legii în societate, fapt urmărit pe 
parcursul tuturor guvernărilor de mai bine de 20 de ani de independență a 
țării. Aceste structuri funcționează cu mari abateri de la principiile statului 
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de drept, sunt pătrunse de flagelul corupției (Republica Moldova ocupă unul 
din primele locuri în Europa după acest indiciu), fapt ce denaturează pro-
cesele democratizării și modernizării. Anume la capitolul luptei cu corupția 
țara noastră are în prezent cea mai mare restanță pentru a avansa pe calea 
integrării europene. Chiar dacă și este parafat și semnat Acordul de Asoci-
ere Republica Moldova – Uniunea Europeană și avem susținerea deplină a 
acesteia pe calea asimilării standardelor europene, problema europenizării 
din interior a țării noastre și, respectiv, a modernizării structurilor sale în 
contextul utilizării raționale a capacităților interne este una de importanță 
majoră pe ordinea de zi.

În pofida dificultăților ce apar în calea tranziției postcomuniste, moder-
nizarea societății din cadrul acesteia depășește obiectivele democratizării, 
cuprinzând în sine și aspecte ale post-modernizării, care, de obicei, le aso-
ciem cu consolidarea structurilor democratice. Aceasta este o particularitate 
a tranzițiilor actuale spre democrație, care spre deosebire de cele istorice, 
axate pe modernizare, îmbină în sine democratizarea și consolidarea demo-
cratică ca procese aparte, dar care se condiționează reciproc și se comple-
tează. Ambele procese se înscriu în cel de-al „treilea val” al democratizării, 
realizându-se continuu, cu unele specificități, de la țară la țară.

Or, în cazul Republicii Moldova asistăm la un proces foarte anevoios 
de consolidare democratică. Mai bine spus există doar unele elemente ale 
consolidării, acestea fiind dominate încă de procesul de realizare a obiecti-
velor democratizării, care deocamdată n-a fost definitivat. În aceste condiții 
democrația are mai mult caracter procedural decât real, situație care nu 
acoperă suficient cu substanță valorică asigurarea drepturilor și libertăților 
omului. 

Consolidarea democratică sau modernizarea „întârziată” și elementul 
postmodernizării de tip moldovenesc, spre deosebire de modernizarea origi-
nal-istorică și postmodernizarea actuală din Occident, duce o lipsă cronică 
de mecanisme optime de soluționare a problemelor sociale, deoarece pe 
parcursul mai multor decenii de regim comunist în fosta Uniune Sovieti-
că, ca de altfel și în alte foste țări socialiste, s-au distrus tehnologiile pro-
ducătoare de progres, aceste țări pomenindu-se până la urmă la periferia 
sau chiar în afara logicii sociale de dezvoltare. Atare situație, conjugată la 
abaterile serioase din cadrul modernizării politice de astăzi, face a fi ane-
voioasă, în mare parte ineficientă, transformarea structurală a economiei, 
a socialului și, respectiv, includerea țării noastre în noua undă tehnologică 
a contemporaneității. Anume deficitul de tehnologii ale modernizării, care 
să fie aplicate conform specificului local, face consolidarea democratică de 
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aici să se zbată pe loc sau chiar să fie cuprinsă de reculuri, de tentative ale 
re-democratizării, re-transformării sociale, fapt ce confirmă situații de des-
censiune a consolidării, de realizare a acesteia în formă de zigzag.

Desigur, după conținutul său social, tranziția în general și transformările 
din cadrul acesteia pe calea modernizării „întârziate” și postmodernizării 
în particular nu corespund necesităților de moment ale maselor largi care 
doresc bunăstare imediată, salarii, pensii, îndemnizații la un nivel decent. 
Tranziția de tipul celei din Republica Moldova (de natură mixtă, cu ele-
mente problematic de a le îmbina – impus, reformator, chiar revoluționar 
și undeva spre sfârșit elementul de pact) se caracterizează printr-un înalt 
grad de duritate, înalte cheltuieli sociale, înalt preț social, plătit pentru orice 
reforme. În plus, Republica Moldova este o țară preponderent agrară, deo-
camdată cu deficit de tehnologii avansate, o țară care depinde întru-totul de 
factorul energetic din exterior, țară în care se folosește irațional capitalul so-
cial, intelectual, științific propriu, țară cuprinsă de un val imens al migrației 
forței de muncă. Această situație reflectă mari tensiuni sociale, o criză sis-
temică de lungă durată, fapt ce se răsfrânge negativ asupra procesului de-
mocratic, susținerii lui din partea maselor. Reformele, inclusiv democratice, 
realizate pe calea modernizării (fie și „întârziate”) și postmodernizării au 
șansă de succes doar atunci când au suport general-național, când sunt lan-
sate fie de sus, fie de jos și susținute de cealaltă parte a societății.

Astăzi, realizarea obiectivelor modernizării și postmodernizării și respec-
tiv a democratizării și consolidării democratice depind în ultimă instanță de 
îmbinarea rațională a factorului intern și extern. O importanță deosebită la 
acest capitol revine participării Republicii Moldova în platformele (progra-
mele) Parteneriatului Estic (PE). Apariția acestuia la inițiativa UE, odată cu 
extinderea influenței sale spre Est, cu necesitățile de a aprofunda relațiile cu 
vecinii estici, dar și cu necesitățile acestora de a se bucura de susținerea UE 
în realizarea reformelor democratice, a deschis noi posibilități pentru țara 
noastră. Acestea urmează din cele patru programe ale Parteneriatului Estic:

- sfera democrației, guvernarea cu succes și stabilitatea politică;
- integrarea și convergența economică cu politicile UE;
- securitatea energetică;
- contacte interumane.
Aceste programe sunt strâns legate între ele, se completează reciproc. 

Însă rolul principal în aceste corelații aparține primului program, fiind-
că factorul politic, întruchipat în procesele complexe ale domeniului 
democrației, guvernării raționale și stabilității politice, determină în mod 
substanțial succesul realizării altor programe. 
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Implicarea activă a țării noastre, ca partener al procesului de valorificare 
a acestor programe, este astăzi condiția principală de realizare a obiective-
lor reformării democratice și, totodată, de afirmare a sa în calitate de subiect 
atractiv pentru structurile europene. Or, acest proces nu are destulă valoare 
fără a fi conjugat în permanență cu capacitățile interne de europenizare a 
tuturor segmentelor structurii sociale a societății, a fiecărui cetățean în par-
te. Pentru Republica Moldova efectul final al îmbinării factorului extern și 
intern trebuie să fie o țară modernizată din interior, cu democrație stabilă, 
care corespunde standardelor europene, o țară membră a UE.

2. Gradul de evaluare a rezultatului primelor alegeri postcomuniste. 
Acest criteriu permite a judeca despre capacitățile inițiale ale actorilor ce 
înfăptuiesc tranziția, despre primele tendințe de realizare a transformărilor, 
fie de natură democratică, fie autoritară. El demonstrează că cei care au ve-
nit la putere la începutul perioadei postcomuniste au determinat într-o mare 
măsură soarta țărilor în tranziție, direcția reformării sociale care au ales-o și 
au urmat-o aceste țări.

În spațiul ex-sovietic comun pentru noile state independente (excepție 
Țările Baltice care s-au desprins definitiv de fostul imperiu sovietic, inclu-
siv de ceea ce a urmat pe ruinele acestuia), a fost rămânerea la putere în 
urma primelor alegeri a foștilor nomenclaturiști-comuniști, metamorfozați 
în „socialiști”, „democrați”, „liberali”. Marele paradox al tranziției de aici, 
la începuturile acesteia, ține de păstrarea pozițiilor dominante la vârful pira-
midei a liderilor de formație veche, dar care aveau intenția de a face reforme 
noi, democratice. În pofida reminiscențelor autoritar-totalitare determina-
te de trecutul apropiat la nivel de mentalitate și comportament, unii din 
aceștia (B. Elțin în Rusia, A. Kravciuk în Ucraina, B. Șușkevici în Belarus, 
E. Șevarnadze în Georgia, M. Snegur în Republica Moldova ș.a.) au reușit 
să-și revadă potențialul spiritual și experiența acumulate în regimul vechi, 
și, ca urmare, să se reorienteze cu iscusință în noua situație sociopolitică 
de la sfârșitul anilor ’80 – începutul anilor ’90 a secolului trecut, devenind 
lideri recunoscuți, cu autoritate, a națiunilor respective. Ei activau tocmai 
în perioada când inițierea tranziției în țările respective avea loc concomitent 
cu desfășurarea unor procese ample, furtunoase, ale renașterii naționale, 
când entuziasmul intelectualității (îndeosebi a celei de creație) și a maselor 
în ansamblu a căpătat proporții majore de manifestare în aceste procese. În 
astfel de condiții meritul primilor lideri constă în impunerea lor deplină, 
conștientă și consecventă în noile procese, dar și în susținerea permanen-
tă a forțelor progresiste ale renașterii, reușind pe parcurs să organizeze și 
să promoveze noi cadre de intelectuali întru realizarea reformelor demo-
cratice. Deși aceste forțe, acești intelectuali, alcătuiau atunci segmentul 
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democraților romantici în țările respective, democrați care credeau cu ade-
vărat în valorile democrației, dar care nu aveau experiența necesară a refor-
mării democratice și admiteau nu puține erori în procesul democratizării, 
ele/ei împreună cu primii lideri ai țării au jucat un rol istoric deosebit în im-
plantarea și creșterea primilor lăstari ai tranziției democratice. Acest adevăr 
este confirmat de mulți indici evolutivi ai practicii acelor timpuri.

Totodată, aceeași practică a tranziției denotă cazuri când în urma primelor 
alegeri foștii comuniști veniți la putere foloseau metode perimate de guver-
nare din trecut, iar unele instituții ale statului erau pătrunse de corupție și 
incompetență. În aceeași ordine de idei, legile votate erau deseori produ-
sul unor demersuri bazate mai mult pe emoții decât pe rațiune, legalitatea 
și justiția deveneau ineficiente, chiar absurde în raport cu fărădelegile din 
societate, iar impozitarea ostilă devaloriza însuși procesul devenirii secto-
rului privat, destinația acestuia ca unul de bază în dezvoltarea economiei 
de piață. Mai mult ca atât, deopotrivă cu privatizarea în masă a unităților 
economice și sociale ale statului, deveneau frecvente cazurile de privatizare 
ilicită, când mulți foști nomenclaturiști, dar și „întreprinzători” tineri, de 
formație nouă, acaparau încălcând legea proprietăți ale statului, devenind 
peste noapte bogați și foarte bogați. Astfel de cazuri au fost frecvente după 
primele alegeri în toate țările CSI, mai ales în Rusia, Ucraina, Georgia ș.a. 

Cât privește tranziția în țările ex-sovietice din spațiul asiatic, denotă re-
zultatele primelor alegeri identice cu cele din fosta Uniune Sovietică, când 
pentru foștii lideri de aici din epoca sovietică, care și-au păstrat puterea, 
votul era unul așteptat, de susținere absolută din partea maselor, în cel mai 
bun caz de manifestare mai mult formală a unei opoziții supuse, neinfluente. 
Specificul acestor țări după primele alegeri ține și de faptul că vechile rân-
duieli, care în mare măsură s-au păstrat, erau bine regizate și distribuite în 
noile forme (veșminte) democratice. Contradicția principală a tranziției de 
aici se regăsește în sintagma „conținut vechi – forme noi”. O  altă trăsătură a 
tranziției după primele alegeri în țările asiatice este lupta de clan (în special 
în Kârgâzstan) pentru putere, care, de altfel, era prezentă și la apusul URSS.

Referindu-ne la practica tranziției democratice după primele alegeri 
în Republica Moldova, constatăm tendințe contradictorii în desfășurarea 
procesului democratic, acestea fiind determinate de diverși factori. Atare 
tendințe se întâlnesc încă până la alegerile democratice în bază de pluripar-
titism din 1994. De acum la începutul anilor ’90 conflictul transnistrean, 
care a evoluat până la aplicarea forței, și cel găgăuz, dezlănțuite pe ari-
pile renașterii naționale, erau determinate preponderent de extreme la ni-
vel de mișcări, partide, uniuni etc., ce se confruntau și se negau reciproc. 
Obiectul principal al contradicțiilor și conflictelor era renașterea națională, 
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modalitățile de realizare a acesteia. Astfel, liderii mișcării Frontului Popular 
din Moldova (FPM), ulterior Frontul Popular Creștin Democrat (FPCDM), 
aflați la putere la începutul anilor ’90, militau pentru măsuri radicale în 
realizarea procesului de renaștere națională (a limbii române, a tradițiilor, 
culturii naționale, de revenire la grafia latină), măsuri care afectau într-o 
mare măsură minoritățile naționale și care nu erau acceptate de mișcarea 
„Unitatea-Edinstvo” (Interfrontul, care a devenit o forță anti-renaștere), de 
forțele extremiste din raioanele de est ale țării ((Consiliul Unit al Colective-
lor Muncitorești) OSTK, partidul comunist, mișcarea femeilor ș.a). Practic 
se confruntau două ideologii diametral opuse – unionistă, împărtășită de 
FPM, și secesionistă, creată și promovată de Interfront și de organizațiile 
extremiste din raioanele de est. Ambele extreme, care au generat conflic-
tul, erau susținute și încurajate din exterior (prima – unionistă, de factorul 
românesc, cea de a doua – secesionistă, de factorul rusesc). Factorul rusesc 
a și determinat până la urmă, prin încurajarea de referendumuri de natură 
secesionistă în raioanele de est, crearea și funcționarea de facto a republicii 
moldovenești nistrene (r.m.n.). În acest sens, r.m.n. este mai mult creația, 
opera Federației Ruse. De aceea, când vorbim astăzi de posibilitățile 
soluționării conflictului înghețat transnistrean e problematic a considera 
Rusia drept arbitru imparțial în formatul de negocieri.

Conflictul găgăuz la fel a fost determinat de ciocnirea a două extre-
me  – Frontul Popular și mișcarea Gagauz Halkî. Liderii ambelor mișcări 
au manipulat masele într-atât încât se recurgea deja la forță, prin marșul 
organizat de autoritățile centrale spre sudul țării. Acest conflict a început 
și se desfășura tot în jurul problemelor renașterii naționale. Necesitățile de 
renaștere spirituală și materială a găgăuzilor au devenit cu adevărat strin-
gente, însă ele trebuiau corelate în mod rațional cu necesitățile renașterii 
general naționale, fapt ce cerea din partea ambelor părți – a Centrului și a 
puterii locale – eforturi de a depăși situația conflictogenică, generată mai 
mult de emoții. Totuși, până la urmă, rațiunea a triumfat asupra emoțiilor, 
conflictul găgăuz a fost soluționat către sfârșitul anului 1994 în mod pașnic, 
prin intermediul negocierilor între autoritățile centrale și regionale ale pute-
rii. Or, ulterior, în diverse circumstanțe până în prezent, rămășițele acestui 
conflict se mai regăsesc în unele atitudini și acțiuni antinaționale și antista-
tale ale conducerii Găgăuziei, astăzi încurajată îndeosebi de același factor 
extern – Federația Rusă.

În prima jumătate a anilor ’90 au fost și alte evenimente ce au influențat 
rezultatul primelor alegeri democratice din Republica Moldova. Menționăm 
în special privatizarea în masă contra bonuri patrimoniale. În anii 1994 – 
1995 au fost privatizate 2 234 de întreprinderi mari, mici și mijlocii, ceea ce 
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constituie în fond complexul industrial al țării, pe deplin comerțul și sfera 
deservirii sociale, complexul agrar. Numai că pe parcurs bonurile patrimo-
niale, ca metodă de distribuire echitabilă a proprietății publice, au devenit 
„hârtii fără valoare”, care nu au asigurat dividente pentru cei mulți. Com-
petitivitatea lor pentru mase s-a redus la zero, au fost create fondurile de 
investiții care împreună cu asociațiile de cetățeni și cu persoanele fizice au 
procurat 80% din patrimoniu contra bonuri. 

Metoda contra bonuri în varianta moldovenească a demonstrat ineficiența 
cum nu trebuie de efectuat privatizarea. Ea nu a definit clar cine este patro-
nul adevărat al întreprinderilor privatizate, iar de aici s-au admis devieri, 
ilegalități care practic întruchipau în sine o reprivatizare sau un al doilea 
val de privatizare, înfăptuit de acum în cadrul fondurilor și societăților de 
investiții. În acest context, procesul privatizării, dirijat de factorul politic 
de putere, s-a dovedit a fi extrem de contradictoriu atât între echitate și 
eficacitate, cât și între necesitate și utilitate. Acest proces n-a dus nici la 
creșterea venitului de stat, nici la îmbunătățirea conducerii corporative, nici 
la echitate. Asemenea privatizare nu a căpătat rădăcini adânci în societate, 
în mase, n-a condus la un mecanism concret de susținere a intereselor tutu-
ror comunităților sociale.

În astfel de condiții au avut loc primele alegeri parlamentare în bază de 
pluripartitism în Republica Moldova. Victoria au repurtat-o cei care con-
centrau în perioada privatizării pozițiile-cheie în economia țării – partizanii 
Partidului Democrat Agrar (PDAM). Cu venirea lor la putere a fost adop-
tată la 29 iulie 1994 Constituția Republicii Moldova, se efectuau reforme 
economice, sociale. Intențiile guvernării democrat-agrare (împreună cu 
reprezentanții Partidului Socialist) de reformare a țării au fost bine-venite, 
însă metodele reformării erau deficitare. Aceasta a fost perioada aprofun-
dării crizei economice (după indicele declinului economic Republicii Mol-
dova îi revenea cea mai înaltă poziție între țările în tranziție), determinată 
în cea mai mare parte de factori subiectivi. Dintre aceștia, pe prim-plan se 
impun erorile comise de factorul de putere în promovarea politicii econo-
mice, blocarea reformelor (în special a reformei agrare, ceea ce devenise un 
paradox, fiindcă partidul a cărui destinație prioritară trebuia să fie realizarea 
reformei agrare el o tărăgăna), folosirea irațională a creditelor străine, favo-
rizarea în raporturile politică-economie a corupției, criminalizarea acestor 
raporturi etc. 

Erorile comise în procesul reformării economice conduceau direct la 
aprofundarea crizei sociale, la o politică socială deficitară, urmată de crește-
rea bruscă a sărăciei, marginalizarea, de-socializarea, de-profesionalizarea, 
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pierderea etosului social al unor segmente întregi ale populației. Erau evi-
dente deficiențele de sens politic, pe de o parte, și de sens social, pe de altă 
parte, în promovarea politicii sociale.

3. Gradul de eficacitate a sistemului constituțional. Acest criteriu al 
tranziției în țările postcomuniste reflectă situații și efecte diferite la capito-
lul constituționalității. Acolo unde Constituțiile adoptate au consfințit siste-
me parlamentare de guvernare (în țările Europei Centrale și de Est) structu-
rile democratice au devenit mai stabile, bazate pe transparență, pe valorile 
consensului. Legile dezbătute și votate deschis de membrii Parlamentului 
determinau în cea mai mare parte mecanismul guvernării.

Și invers, țările unde sau ales sisteme prezidențiale și semiprezidențiale 
(țările ex-sovietice din cadrul CSI) au fost cuprinse de instabilitate. Aici au 
devenit puternice tendințele autoritariste, fosta nomenclatură comunistă se 
orienta să utilizeze din plin instituțiile statului pentru a-și păstra privilegiile 
de altădată. Această castă privilegiată, după cum s-a menționat deja, bloca 
transformările democratice – reformele economice, sociale.

Cât privește sistemul politic al Republicii Moldova, acesta a fost în 
permanență unul instabil, ineficient. Natura lui semiprezidențială, domi-
nantă până în anul 2000, a fost în condițiile unei țări dezintegrată teritorial, 
dezbinată la nivel de elită, de guvernare-opoziție, dar și de mase (mani-
pulate de aceleași elite dezbinate), una cu devieri de la Constituție, pro-
ducătoare de instabilitate. Acest fapt este confirmat de frecventele ciocniri 
între președinte și președintele Parlamentului, președinte și prim-ministru 
(în timpul președinției lui M.Snegur și P. Lucinschi), președinte și ministrul 
Apărării (M. Snegur și P. Creangă). Iar încercările președintelui P. Lucin-
schi de a solicita din partea Parlamentului împuterniciri suplimentare față 
de acelea ce le oferă Constituția nu s-au încununat cu succes. În astfel de 
condiții, către sfârșitul anilor ’90 aveau loc confruntări de poziții între adepții 
președintelui P. Lucinschi, care militau pentru o republică prezidențială, și 
adepții președintelui Parlamentului, care asociau progresul țării cu forma 
republicii parlamentare de guvernare. Referendumul din 1999, organizat la 
inițiativa președinției, nu a susținut poziția președintelui. Dimpotrivă, către 
mijlocul anului 2000 majoritatea parlamentară, inclusiv fracțiunea Partidu-
lui Comuniștilor, a votat pentru forma parlamentară de guvernare. 

Astfel, din iunie 2000 Republica Moldova devine republică parlamenta-
ră. Or, ceea ce a urmat mai departe, în perioada a două guvernări consecu-
tive ale Partidului Comuniștilor (anii 2001 – 2009), între formă și conținut 
au existat discrepanțe evidente. Paradoxul a fost că președintele V. Voronin 
și-a exercitat două mandate consecutiv prin metode, mijloace și principii 
caracteristice unei republici prezidențiale.
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4. Gradul de eficiență a mecanismului tranziției postcomuniste. Capa-
citatea elaborării și implementării raționale a acestuia este problema-cheie 
a  succesului modernizării și democratizării. 

Comun pentru majoritatea țărilor postcomuniste sunt condițiile obiective 
și subiective complexe, anevoioase de organizare și funcționare a acestui 
mecanism, deficitul în etapa inițială a tranziției de cunoștințe, experiență 
care să conducă la implementarea mecanismului dat cu un preț mai puțin 
costisitor. Iar deosebirile țin în special de faptul cine inițiază transformă-
rile, care este caracterul acestora în contextul corelării voinței politice a 
celor de sus și susținerii celor de jos, dar și viceversa, fapt ce demonstrea-
ză diferite variante în spațiul postcomunist. Dacă în majoritatea țărilor din 
Europa Centrală și de Est transformările au fost inițiate de jos și susținute 
la timp de cei de sus, atunci la apusul URSS și în Noile State Independente 
aceleași transformări sunt inițiate de sus, rămânând mai mult în sfera poli-
tică, fără un impact benefic asupra vieții economice și sociale și, respectiv, 
fără susținerea benevolă de către cei conduși.

 În cazul Republicii Moldova, mecanismul transformărilor democrati-
ce la început a fost inițiat de jos (în special, în cadrul convocării Marilor 
Adunări Naționale), fiindcă nomenclatura comunistă de partid și de stat s-a 
arătat a fi ostilă față de restructurare ca proces, se împotrivea inițiativelor 
de democratizare venite de la Moscova. Acest fapt a generat entuziasmul 
maselor, apariția mișcărilor în susținerea restructurării. Însă după destră-
marea URSS, crearea mecanismului de transformare este preluat și dominat 
de către cei de sus, împovărați de deprinderi și tradiții vechi. 

În condițiile Republicii Moldova și a altor state posttotalitare din spațiul 
ex-sovietic eficiența scăzută a mecanismului transformărilor sociale este re-
zultanta slăbiciunii, instabilității mecanismului puterii. Acesta nu a ajuns 
să demonstreze capacități înalte de organizare, să fie receptiv la diverse 
necesități și interese din societate, să fie permanent atașat cursului de re-
formare, principiilor realiste de evaluare a scopurilor și rezultatelor, prin a 
susține la timp noile valori și a depăși tot la timp pe cele vechi. Din această 
cauză mecanismul tranziției din spațiul ex-sovietic nu se înscrie într-o for-
mulă coerentă „de la lichidare sau distrugere spre creare”, nu dispune de 
o bază socială clară, cu motivații și capacități reale de transformare, nu se 
conduce de strategii sociale bine determinate în timp, de tactici flexibile 
care să corespundă diferitor faze ale tranziției. Mecanismul dat are nevoie 
de tehnologii speciale eficiente, la care se referă în primul rând experimen-
tul, ca factor principal de depășire a gândirii doctrinale. Forma superioară 
a experimentului – cea inovațională, este partea motrice a mecanismului 
tranziției spre democrație.
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5. Gradul de corelare și optimizare a ritmurilor reformării structurale 
și instituționale de ordin economic, social, politic, cultural ca o condiție 
indispensabilă de realizare a tranziției. Acest criteriu are caracter funda-
mental, deoarece permite a evalua adevărata stare a societății în tranziție 
prin identificarea unui echilibru relativ de dezvoltare a diferitor domenii, 
și nu a unor eventuale succese în economie, tehnologii, sfera socială sau 
politică. Anume prin stabilirea gradului de progres social în sens larg și nu 
în mod izolat pe sfere aparte ne permite să cunoaștem principala deosebire a 
societății dezvoltate de cea în tranziție, aflată în curs de dezvoltare. Aceasta 
din urmă nu este în mod iminent o societate săracă, de mâna a doua. Ea poa-
te avea realizări înalte în cultura materială și spirituală. Însă, după indicii 
ritmurilor, starea acestei societăți este una de bifurcație, când la fel sunt po-
sibile „salturi” înainte și riscul alunecărilor înapoi. O asemenea stare poate 
avea nuanțe mai pronunțate în unele țări și mai manifeste în altele. 

În primele, de obicei, organele puterii de stat asigură o interdependență 
benefică între diferite structuri, elaborând și realizând programe complexe, 
integrale de dezvoltare socială. Programe care periodic sunt verificate, su-
puse expertizei științifice și practice, pentru a depăși contradicțiile, a face în 
caz de necesitate unele corecții în obiectivele strategice și tactice. Aceasta 
este o necesitate constantă pentru a optimiza ritmurile transformărilor în 
sferele de bază.

În statele în care bifurcația devine un fenomen manifest (Republica 
Moldova și alte țări în care tranziția spre democrație se află în tărăgăna-
re) există disproporții substanțiale între sfere și structuri, precum și între 
diferite componente din cadrul lor. Tot aici, deseori, mai ales la începu-
turile tranziției, sfera politică evoluează din contul și în dauna altor sfere. 
Se produce politizarea excesivă a economiei, a socialului, a culturii etc., 
fapt ce frânează reformele propriu-zise, inițiativa de jos de a aduce politi-
ca în corespundere cu necesitățile societății, în general, și a sferelor ei, în 
particular. Depășirea acestei situații aritmice între domeniile principale ale 
societății și atingerea unui echilibru relativ este o problemă de perspectivă, 
a cărei soluționare depinde nu doar de factorul politic, ci și de gradul de 
maturitate și de autosuficiență a non-politicului. Funcționarea adecvată a 
acestuia, în corespundere deplină cu legitățile, normele și principiile sale 
specifice, cu necesitățile diverselor segmente sociale, demografice, profesi-
onale, național-etnice, teritoriale ale țării va face politicul să manifeste mai 
multă voință în luarea și promovarea deciziilor care să asigure relația de 
parteneriat între sfere, bazată pe ritmicitate, crearea de condiții benefice în 
realizarea progresului social. 
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6. Criteriul temporal, adică de durată a tranziției, de desfășurare a 
transformărilor democratice în timp. Practica social-istorică, de regulă, in-
dică tranziția ca o etapă îndelungată care cuprinde câteva decenii, uneori se 
compară cu viața omului sau a generațiilor. Conform modelului lui D. Rus-
tow, această etapă constă din trei perioade consecutive: de pregătire (prepa-
ratory), de elaborare a deciziilor (decision phase) și de adaptare (habitua-
tion). Acestea, la rândul lor, se mai împart în diferite trepte, stadii: inițiale, 
intermediare, finale ce reflectă stări succesive de maturizare a societății în 
tranziție.

Aceste perioade se caracterizează printr-un anumit specific de conținut. 
În prima perioadă are loc conștientizarea și aprecierea stării general-sociale 
a societății; pregătirea ideologică a tranziției; stabilirea scopurilor, inclusiv 
de alternativă, și a mijloacelor ce constituie mecanismul tranziției; pregăti-
rea opiniei publice în vederea susținerii reformelor etc. Perioada a doua este 
axată pe punerea în funcțiune a factorului decizional ce ține de transformări 
radicale: elaborarea principiilor de bază ale noului sistem politic și crea-
rea de structuri instituțional-democratice (statale, de partid etc.); elaborarea 
Constituției și a întregului cadru legislativ al programelor sociale de dez-
voltare; neutralizarea adversarilor reformei; asigurarea legitimității regimu-
lui pe calea alegerilor generale, referendumurilor, consensului cu opoziția 
etc. Perioada a treia cuprinde timpul consolidării structurilor democratice, 
perfecționării activității lor pe baze proprii.

Pe parcursul acestor perioade au loc procese complexe, anevoioase de 
confruntare și coexistență a valorilor autoritare în dispariție cu cele liberal-
democratice în apariție. Indicii principali ai de-totalitarizării și democra-
tizării în cadrul perioadelor în cauză sunt: caracterul și limitele realizării 
puterii; relația „societate-putere”; statutul social al structurilor orizontale; 
sfera interdicțiilor; caracterul idealurilor politice. În faza pregătitoare a 
tranziției acești indici sunt dominați, de obicei, de elementul totalitar sau 
autoritar (în funcție de la ce regim începe tranziția). Apoi la fazele de con-
stituire și consolidare a structurilor democratice indicii respectivi capătă 
caracter democratic. De exemplu, în faza inițială relația societate-putere 
continuă să dețină într-o mare măsură forma contopirii societății cu putere 
(element totalitar) sau înstrăinării societății de putere (element autoritar), 
iar în etapele ulterioare apar influențele reale ale societății asupra puterii, 
alegerea purtătorilor concreți ai puterii (element democratic). Sau sfera 
interdicțiilor, evoluează succesiv de la totul ce se permite în conformitate 
cu dispoziția puterii (element totalitar) spre totul ce nu este interzis de lege 
(element democratic).
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Or, realitatea concret-socială a tranziției spre democrație nu cunoaște 
o construcție desăvârșită ce ar corespunde plenar perioadelor enunțate sau 
o evoluție strictă a acestor perioade de la un punct la altul, o continuitate 
logică a lor în toate sensurile, cu ascensiuni constante ale elementului de-
mocratic și, dimpotrivă, descensiuni ale autoritarului sau totalitarului. În 
unele cazuri (mai ales în țările Europei Centrale și de Est) elementul demo-
cratic devenea dominant chiar în faza inițială a tranziției. Iar în condițiile 
Republicii Moldova elementul autoritar cu nuanță totalitară devine frecvent 
întâlnit deja în etapa decizională și chiar în prezent, în etapa de adaptare a 
deciziilor, de consolidare a elementului democratic.

Perioadele tranziției au în diferite puncte ale câmpului postcomunist spe-
cificul lor. În funcție de corelația de forțe din societate, de gradul maturității 
actorilor politici, de voința lor politică etc. aceste perioade pot fi de durată 
relativ lungă (în Republica Moldova) sau relativ scurtă (în Țările Baltice), 
pot avea un caracter evoluționist, pașnic (țările Europei Centrale) sau, dim-
potrivă, caracter cu nuanțe distructive, cu tensiuni sociale de mari proporții 
(majoritatea țărilor din spațiul ex-sovietic). În societățile lipsite de tradiții 
democratice și cu o cultură civică și politică relativ joasă, cum este cea 
moldovenească, elementul autoritar are pondere în toate etapele tranziției. 
Aici stări de bifurcație, cu extreme, sunt atât în etapa preparatorie, cât și în 
cea decizională. Deosebit de pronunțate au fost aceste stări în cei opt ani de 
guvernare a Partidului Comuniștilor.

7. Gradul de asigurare a continuității valorice, în sens că tranziția, ca 
factor al prezentului, este o perioadă ce se bazează pe un anumit element al 
trecutului și, totodată, creează un element calitativ nou, ca bază a viitorului. 
Astfel, tranziția se impune drept factor de legătură a timpurilor (sociale), a 
tradiției și inovației, îmbinând în mod divergent procese complexe de dis-
trugere sau depășire a vechiului și de făurire a noului.

Criteriul continuității are în spațiul postcomunist, în special ex-sovietic 
(CSI), un caracter vădit contradictoriu, pătruns de multiple elemente ne-
gative. În sfera economică și cea socială de aici deseori se reproduc ele-
mente de ruptură, distrugere. În majoritatea țărilor ex-sovietice, chiar de la 
începutul tranziției, s-a pus accentul pe renașterea tradiției fără ca ea să fie 
îmbinată rațional cu procesul de introducere a inovației. Astfel, s-a ajuns la 
deficitul unui mecanism eficient al inovației și, respectiv, la coliziuni atât de 
tradiție, cât și de inovație. Aceasta este una din cauzele ce confirmă calea 
anevoioasă a tranziției în țările de tipul Moldovei. Aici, în raportul dintre 
distrugerea vechiului și crearea noului deseori s-a dat preferință distruge-
rii, ale cărei limite nu au fost de la bun început determinate precis. Unei 
părți considerabile a forțelor politice și a populației i s-a format sindromul 
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distrugerii – tendința de a distruge totul, inclusiv experiența pozitivă a tre-
cutului, care ar putea servi drept suport de bază al noilor relații. Astfel, isto-
ria iarăși se repetă, construcția noului edificiu a început pe aceeași cale ca și 
la bolșevici, ignorându-se legătura logică între timpuri (fie și a unor timpuri 
cu totul opuse), valorile pozitive ale regimului anterior. În acest sens putem 
menționa că specificul raportului dintre continuitate și discontinuitate în 
țările ex-sovietice poartă în sine o amprentă puternică a neocomunismului. 
Practica de aici denotă situații când se păstrează pozițiile unor elemente 
negative ale trecutului, fapt ce vorbește despre o continuitate în sens opus, 
negativ. De aceea sunt necesare eforturi ale factorului de decizie, dar și ale 
maselor, pentru a raționaliza relația „continuitate-discontinuitate”, a-i oferi 
acesteia un caracter de evoluție.

8. Gradul de depășire a monopolismului politic și ideologic și de afir-
mare a pluralismului sociopolitic, economic, cultural, a concurenței libere. 
Criteriul dat presupune, în primul rând, depășirea monopolismului prin cre-
area posibilităților reale de manifestare legală a pluralismului de interese și 
opinii, a pluripartitismului sau bipartitismului. În al doilea rând, lupta politi-
că dintre diferite forțe (partide, mișcări etc.) trebuie să corespundă regulilor 
jocului politic, cadrului legislativ, să se axeze nu în jurul personalităților, 
cum se observă în țările de tipul Republicii Moldova, ci a platformei de idei 
politice. În al treilea rând, tranziția spre democrație necesită coexistența 
forțelor de coloratură politică diversă, identificarea și promovarea consen-
sului social și politic între guvernanți și opoziție, diferite segmente sociale, 
stat și sindicate, patroni și sindicate, sectorul public și privat, între diferite 
zone, teritorii.

Practica tranzițională a țărilor postcomuniste, în particular ex-sovietice, 
este în felul său unică. Ea reflectă diverse confruntări, conflicte, dezacor-
duri, războaie „mici și mari” etc. Dacă tendința generală a evoluției sociale 
și politice în țările Europei de Vest, Centrale și de Est este cea a consensu-
lui, atunci în cele din spațiul ex-sovietic – a conflictului. Aceasta rezultă 
mai întâi din interesele înguste ale unor forțe politice, deseori diametral 
opuse. Aceste forțe (partide, mișcări) deseori pun pe prim-plan interesul 
de partid în raport cu interesul de stat, cu interesul național. Astfel, apare o 
situație foarte bine descrisă de N. Iorga în anii ’30 a secolului trecut despre 
relațiile dintre partide în România, când acestea, în lupta pentru putere, pun 
stegulețele de partid în locul Marelui Steag al Țării. 

Majoritatea societăților ex-sovietice, inclusiv și în special cea moldove-
nească, după cum confirmă cei mai bine de douăzeci de ani de tranziție, au 
făcut posibilă conviețuirea unor populații care se pretindeau la început de 
dreapta, dar de facto erau și sunt cu votul de stânga, a liberalismului unor 
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strategii economice și sociale cu conservatismul tacticilor, a unor aspirații 
masive spre democrație, spre euro-asociere și euro-integrare cu intensifi-
carea extremismului, separatismului. Asemenea societăți sunt pătrunse de 
diformități, anomalii politice, unde conviețuiesc eclectic elemente ale sis-
temului sovietic distrus (cu nostalgii după vechiul regim comunist) și ale 
celui democratic în apariție sau cvazidemocratic, elemente ce promovează 
valorile integrității și independenței statului și cele ale separatismului, iar 
în cazul țării noastre și a unionismului (ca ceva unic în spațiul postcomu-
nist, când unele forțe se orientează la unirea țării respective cu altă țară) 
etc. Atingerea unui consens între toate elementele menționate rămâne a fi o 
problemă dificilă. Cu atât mai mult în Republica Moldova, când în prezent 
o parte a societății susține vectorul european, iar cealaltă – vectorul estic. 

9. Gradul de devenire a mentalității democratice și de depășire a 
mentalității autoritar-totalitare, criteriu ce reflectă un potențial masiv de 
transformare sistemică, radicală, a societății. Acesta se manifestă contra-
dictoriu, prin paradoxuri, extreme la nivel de conștiință obișnuită, dar și te-
oretică. Actorii tranziției sunt disponibili renovării democratice a societății, 
dar concomitent împărtășesc stereotipuri ale vremurilor de altădată.

Procesul democratizării societății postcomuniste se desfășoară în condiții 
de fragmentare a mentalității și culturii politice, de manifestare a diferitor 
tipuri de mentalități, comportamente, subculturi, care în fond și reflectă sta-
rea de dezbinare în societate a diferitor forțe politice. Pentru fiecare din 
acestea este caracteristic amestecul în cadrul mentalității și comportamen-
tului a unor elemente opuse (desigur, cu un grad diferit de manifestare) – li-
beral-democratice, autoritare și chiar totalitare, fapt ce face a fi anevoioasă, 
cu ritmuri frânte, calea transformărilor democratice. 

Raportând atare situație la Republica Moldova, observăm că forțele 
de dreapta s-au pronunțat pe parcursul tranziției pentru urgentarea refor-
melor democratice, iar cele de stânga, dimpotrivă, pentru tărăgănarea lor. 
Cât privește mentalitatea și comportamentul forțelor de centru, apărute pe 
parcursul tranziției, ele întrunesc elementul rațional, dar care nu a devenit 
dominant în promovarea reformelor.

Experiența acumulată în țara noastră pe parcursul a două decenii de 
transformări se caracterizează prin diverse paradoxuri la nivel de menta-
litate și comportament, care în funcție de condițiile obiective și subiective 
însoțesc tranziția, o accelerează sau o tărăgănează. În primul deceniu de 
postcomunism (anii ’90) distingem:

- paradoxul stihinic, cuprinde partea predominantă a populației, în con-
știința și comportamentul căreia în mod straniu se acomodează susți nerea 
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transformărilor de piață și, totodată, nesusținerea categorică și chiar con-
damnarea bancherilor, antreprenorilor etc.;

- paradoxul „jefuitorilor”, adică a oligarhilor contemporani, care consi-
deră justificată uzurparea de către ei a bogățiilor naționale de atunci prin 
„grija” față de viitorul țării;

- paradoxul „mutanților”, care au împărtășit timp îndelungat o concepție 
despre lume pentru ca în perioada de cotitură să se declare adepții unor idei 
și convingeri diametral opuse, despărțindu-se demonstrativ de biletul de 
partid;

- paradoxul „staierilor rătăcitori”, adică a migranților dintr-o mișcare în 
alta, dintr-un partid în altul, pentru a-și realiza interesele proprii și mai puțin 
a poporului după cum se afirmă;

- paradoxul „simulanților”, a cărui purtător este o mare parte a nomen-
claturiștilor, care imită, simulează cu iscusință grija față de binele public;

- „noii disidenți”, care în timpul regimului sovietic se pronunțau împotri-
va multor activități ale statului, iar în postcomunism cu aceeași convingere 
se pronunță împotriva transformărilor radicale. Din această categorie au fă-
cut parte unii activiști ai primului val democratic – „democrații romantici”.

Aceste paradoxuri ulterior s-au mai modificat, acumulând noi trăsături și 
nuanțe. Totodată, în ultimii zece ani, odată cu venirea la putere a Partidului 
Comuniștilor, dar și în perioada guvernării de coaliție s-au cristalizat noi 
paradoxuri mentale și comportamentale ale actorilor politici, care periodic 
se manifestă tot mai pronunțat. Dintre acestea remarcăm:

- paradoxul „comportamentului politic nedeterminat”, frecvent atunci 
când în competiția electorală actorul politic, indiferent de locul ocupat pe 
eșichierul politic, își schimbă brusc orientările conform anumitor factori de 
ordin intern sau extern;

- paradoxul „răspunsului și răzbunării cu aceeași monedă”, caracteristic 
actorilor puterii, care încearcă să se răzbune deschis sau latent pe acei care 
au guvernat până la ei;

- paradoxul „justificării propriilor incapacități de acțiune prin apelul la 
erorile guvernării precedente”, tipic actorilor politici odată cu schimbarea 
puterii;

- paradoxul „distrugerii valorice a ceea ce au făcut forțele anterioare la 
guvernare”;

- paradoxul „așilor din mânecă”, ce ține de încălcarea limitelor jocului 
politic, de schimbarea regulilor de joc pe timpul jocului;

- paradoxul „opoziția – actor nonpolitic”, ce reflectă tendința actorului 
puterii de a marginaliza opoziția politică, fapt dovedit de guvernarea comu-
nistă, dar și de cea de coaliție;
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- paradoxul „locomotivelor de partid”, atribuit mai ales Partidului 
Demo crat, care în iulie 2009 a obținut victorie la alegeri datorită perso-
nalității lui M. Lupu, sau Partidului Liberal, a cărui „locomotivă” e consi-
derat D.  Chirtoacă;

- paradoxul „alternanței la putere”, axat pe negarea imperativelor cir-
cuitului elitelor în sistemul democratic.

Așadar, paradoxurile mentalității politice și comportamentului politic 
sunt atribute inerente ale unei tranziții spre democrație cum este cea din 
Republica Moldova. Ele nu trebuie negate sau supraestimate, ci apreciate la 
justa valoare în contextul transformărilor actuale.

10. Gradul de mobilizare a energiei sociale a maselor în procesul de 
realizare a transformărilor democratice. Acest criteriu are pondere reală 
numai prin formarea și dezvoltarea motivelor social-economice. Cea mai 
eficientă în acest sens este motivația de antreprenoriat, iar forma ei socială  – 
interesul privat, ca factor principal de stimulare a economiei de piață și de 
conducere a ei la starea de inovație.

Mobilizarea maselor de a susține motivația antreprenorială este un 
proces dificil, cu mari probleme. În primul rând, majoritatea populației 
reacționează foarte dur la eficiența slabă a relațiilor de antreprenoriat, la 
dependențele lor de birocrația statală sau la orientări spre capitalismul 
„sălbatic”de a căpăta numai supraprofit sau de a transforma acumulările 
numai în bunuri și nu în capital. Mai mult ca atât, de a transfera capitalul în 
străinătate. În al doilea rând, experiența Republicii Moldova și a altor țări de 
acest tip demonstrează un nivel relativ scăzut de pregătire a antreprenorului, 
de atitudine față de valorile și normele societății, de gătință de a risca și a 
manifesta răspundere de activitate, de cultură politică, competență econo-
mică, conștiință de drept etc. Aceste calități uneori capătă aspecte negative, 
în formă de corupție, favoritism, viclenie, violență etc. Mari proporții are 
antreprenoriatul de origine subterană.

Dezvoltarea eficientă a antreprenoriatului în tranziție necesită rațio-
nalizarea activității sale, crearea unei puternice clase de mijloc înalt califi-
cate și organizate. Totodată, este importantă civilizarea și intelectualizarea 
relațiilor de piață.

Un rol nu mai puțin important în mobilizarea potențialului social al 
maselor revine motivației publice, bazată pe valorile interesului public și 
orientată spre genurile de masă ale activității de muncă. Astăzi, societatea 
în tranziție are nevoie de un așa tip de relații sociale și politice care ar con-
solida interesul public, ar asigura o coexistență reală și eficientă a lui cu 
interesul privat. Aceasta e posibil doar când societatea e dispusă la consens, 
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când există un înalt grad de cultură civică, politică, economică, juridică, de 
diferențiere reală a rolurilor în toate domeniile sociale,

11. Gradul de eficiență a relațiilor între factorii interni și externi, ca o 
condiție de realizare continuă a obiectivelor tranziției. Aceasta rezultă din 
faptul că procesele actuale ale tranziției democratice din Estul Europei (în 
primul rând, din spațiul european ex-sovietic), deși diferă substanțial de 
cele din Vest (reflectă etape cu mari contraste în dezvoltarea societății – 
respectiv posttotalitară și informațională) necesită a fi raportate la experiența 
avansată de consolidare a democrației acumulată în țările dezvoltate.

Evoluția anevoioasă a transformărilor democratice din spațiul postco-
munist este determinată astăzi de mai mulți factori externi și interni: însuși 
sistemul internațional cu diferitele sale interese și capacități de a influența 
procesul democratic la nivel internațional, regional și național: dominarea 
tendințelor ne-lineare de globalizare a ordinii democratice în lume; relațiile 
complexe, contradictorii ale statelor unul față de altul; extinderea și apli-
carea de sus a experienței democratice de la țară la țară, de la organisme-
le internaționale la cele naționale (adesea fără a se ține cont de specificul 
local); asimilarea ambiguă de către factorul local a valorilor democratice; 
discrepanța dintre cunoștințe și convingeri democratice, dintre acestea și 
experiența democratică a actorilor ce înfăptuiesc reformele; capacitățile 
guvernanților și opoziției de a actualiza dialogul, relațiile de consens; gra-
dul de implicare a societății civile în procesul democratic; relațiile de parte-
neriat dintre societatea politică și societatea civilă în realizarea reformelor 
democratice etc. Acești și alți factori interni și externi se află în anumite 
corelații, determinate de capacitățile politicii interne și externe a statului, 
partidelor, mișcărilor și altor actori și agenți ai scenei politice. Pentru a 
face față factorilor nominalizați, politica internă și externă trebuie să se afle 
într-o legătură permanentă, să se completeze reciproc.

Astăzi, odată cu intensificarea proceselor integraționiste și cu extinde-
rea UE spre Est, transformările ce au loc în spațiul postcomunist, inclusiv 
în Republica Moldova, nu se mai înscriu în raporturile tradiționale dintre 
politica internă și cea externă. În cazul țării noastre constatăm o influență 
considerabilă a factorilor externi, prin intermediul politicii externe, asupra 
celor interni și, respectiv, asupra politicii interne de reformare, fapt dovedit 
printr-o dinamică crescândă din 2009 încoace de intențiile și activitățile gu-
vernării liberal-democrate.

În pofida multor impedimente (deficit de experiență în raționalizarea ac-
tului guvernării, de cunoștințe și abilități de conlucrare pe nou, în coaliție, 
de depășire a unor interese înguste, oligarhice, de identificare a unor căi 
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rezonabile ce țin de colaborarea cu opoziția comunistă) Alianța pentru Inte-
grare Europeană-1 și 2, precum și Coaliția pro-Europeană, prin mesajul lor 
bine definit, prin activitățile și relațiile consistente cu structurile europene 
au reușit să contribuie la activizarea proceselor de euroasociere politică și 
eurointegrare economică. Poziția fermă a Coaliției de a urma consecvent 
vectorul european și rezultatele obținute până acum în respectarea rigorilor 
europene de reformare democratică a țării i-a permis Republicii Moldova să 
parafeze în noiembrie 2013, la Summitul de la Vilnius, Acordul de Asociere 
cu UE. Dar cea mai relevantă în acest sens este perioada de după Vilnius, 
când guvernarea a reușit să păstreze intactă stabilitatea politică în țară, mai 
mult, să manifeste voință politică, capacități reale de conlucrare în interior 
(în cadrul Coaliției și cu societatea civilă) și în exterior (cu reprezentanții 
UE) în vederea aprofundării reformelor democratice în Republica Moldova. 
Aceste eforturi au condus la urgentarea procesului de semnare a Acordului 
de Asociere și a Acordului de Liber Schimb între Republica Moldova și UE.

12. Gradul de eficacitate a conducerii sociale în sens larg, ca factor de 
reglementare a transformărilor democratice și a consolidării democrației. 
Acest criteriu are un caracter sintetic, întrucât determină caracterul 
funcționalității și eficienței tuturor celorlalte criterii.

Rolul specific al conducerii sociale în condițiile tranziției postcomuniste 
rezultă din complexitatea și dinamismul relațiilor dintre diferite sfere ale 
societății, din dihotomia stabilității/instabilității sociale la o etapă sau alta 
a transformărilor democratice. Obiectivul ei principal constă în stimularea 
și protejarea reformelor economice, sociale, în domeniul culturii, în asigu-
rarea stabilității sistemului social. Dacă conducerea nu face față stabilității 
sistemului în general și subsistemelor în particular, atunci apare fenomenul 
crizei sociale, ale cărei forme de bază sunt criza parțială (a unui anumit do-
meniu, teritoriu etc.) și criza totală, sistemică, când de sub control alunecă 
întregul sistem social.

După conținut, criza socială a societății în tranziție are diverse mani-
festări. Mai frecventă și mai puternică este, de obicei, criza instituțională 
(guvernamentală, parlamentară, a instituției prezidențiale etc.), ce ține de 
creșterea neîncrederii față de instituțiile sociale, îndeosebi ale puterii de stat, 
de pierderea treptată sau bruscă a legitimității. Cauzele principale ale crizei 
instituționale pot fi: slăbiciunea relațiilor de piață; deficitul de experiență 
și voință politică a factorului de decizie în promovarea reformelor (mai 
ales la începutul tranziției); pregătirea profesională slabă a cadrelor politice 
de conducere; nivelul relativ jos de cultură politică a celor ce conduc, a 
abilității de comunicare cu diverse segmente sociale, inclusiv și îndeosebi 
cu opoziția, care să asigure la diferite niveluri consensul social, politic.
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Majoritatea cauzelor enunțate au vizat până acum și unele aspecte ale 
crizei instituționale în Republica Moldova. De exemplu, tărăgănarea pe un 
timp îndelungat a procesului de alegere a șefului statului a fost cauzată în 
special de lipsa abilităților de inițiere și asigurare a dialogului și consen-
sului între guvernarea liberal-democrată și opoziția comunistă. În plus, au 
ieșit în vileag și neînțelegerile ce existau între componentele guvernării de 
coaliție, tendințele de dominare a unei forțe asupra alteia în cadrul AIE-1 
și AIE-2.

Alt aspect al crizei sociale, ce rezultă din cea instituțională, în special 
din pierderea capacității de conducere, este criza valorică. Ea reflectă stări 
turbulente, tendințe inflaționiste ale noilor valori economice, sociale și poli-
tice ale societății în tranziție, cum ar fi: atitudinea negativă a maselor față de 
reformă (privatizare, reforma agrară, reforma pensionară etc.), de diferite 
ramuri ale puterii, față de participarea politică etc. Aceste stări și tendințe 
pot evolua până la negarea unei sau altei laturi a vieții politice (de exemplu, 
a formei existente de guvernare, a structurii existente de stat etc.) sau la un 
nihilism față de politică în general. Raportând aspectele menționate ale cri-
zei valorice la Republica Moldova, observăm că în cei 22 de ani de tranziție 
de până acum au fost atitudini diferite față de noile valori. Or, dominantă 
s-a dovedit a fi nemulțumirea maselor largi față de metodele privatizării, 
reformei pensionare, dar și față de ineficiența formei semiprezidențiale și 
parlamentare în stil moldovenesc de guvernare.

Capacitatea conducerii sociale a Republicii Moldova de a depăși criza 
socială și a orienta societatea spre stabilitate întru facilitarea procesului re-
formator depinde de mai mulți factori obiectivi și subiectivi. Printre aceștia 
se numără: folosirea rațională a resurselor politice de conducere, aflate la 
dispoziție; buna cunoaștere a însușirilor personale a cadrelor de condu-
cere, a condițiilor generale și specifice ambientale ce condiționează rolul 
lor; cunoașterea tipului și amplitudinii influenței exercitate de către cei ce 
conduc, a specificului domeniului vizat de aceștia; cunoașterea capacităților 
reale transformatoare a guvernanților, dar și a opoziției, a disponibilității lor 
față de consens etc.

În conformitate cu factorii nominalizați, pot fi evidențiate câteva direcții 
de acțiune a conducerii sociale.

Unu. Dat fiind că izvorul principal al instabilității în condițiile unei 
tranziții deficitare, tărăgănate în timp, este în ultima instanță intensifica-
rea diferențierii sociale și, respectiv, aprofundarea inechității sociale, a 
discrepanțelor între interesele diferitor segmente sociale, conducerea socia-
lă trebuie să acumuleze și să pună în uz noi cunoștințe și deprinderi pentru a 
identifica și a menține un echilibru relativ de interese în societate. Măsurile 
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principale în acest sens trebuie să fie de ordin economic, social, juridic, 
pentru a exclude metodele care conduc la politizarea relațiilor sociale. 

Doi. Ținând cont de faptul că stabilitatea în societate este determinată 
direct de starea politicii sociale, este necesară crearea de condiții principial 
noi de funcționare eficientă a acesteia. Politica socială trebuie să fie recep-
tivă la piața specifică de interese a diferitor comunități (la interesele cererii 
și interesele ofertei), să manifeste o atitudine diferențiată față de ele (de 
încurajare a păturilor mijlocii, de protejare a segmentelor socialmente vul-
nerabile, de sancționare a grupărilor criminale). În acest context, tranziția 
spre democrație are nevoie de o politică socială care să se dezică de practica 
adaptării intereselor la anumite hotărâri (practică a regimului sovietic care 
continuă să aibă pondere până în prezent), politică care să se conducă de 
aceste interese, să le coordoneze și să elaboreze în baza lor deciziile politice.

Trei. Soluționarea problemelor tranziției ce țin de instabilitate e posibil 
printr-o conducere socială subtilă (și nu prin salturi sau sărituri peste faze), 
care evoluează constant (uneori chiar neobișnuit, se mișcă pe ascuțișul 
cuțitului), fapt ce necesită prudență în fața situațiilor critice, anumite 
corecții în caz de necesitate în cadrul deciziilor în vigoare sau chiar anula-
rea unora ce pot avea consecințe sociale grave. Pentru a reduce la minimum 
astfel de situații, conducerea socială trebuie să fie bine structurată în timp și 
în spațiu, să stabilească clar prioritățile și criteriile de dezvoltare a diferitor 
comunități, zone, de realizare a anumitor etape.

Patru. De la conducerea socială se cere să aprecieze în mod rațional 
repartizarea forțelor sociale și politice, locul și rolul fiecăreia în cadrul 
tranziției, să mobilizeze factorii ce duc la apropierea acestor forțe, la 
susținerea continuă de către ele a obiectivelor tranziției.

Așadar, analiza de ansamblu a fenomenului tranziției, inclusiv spre 
democrație, demonstrează atât importanța și complexitatea, cât și caracterul 
lui contradictoriu, neobișnuit în evoluția social-istorică. Acest fapt vizea-
ză la fel de contradictoriu nivelul de percepere a naturii și mecanismelor 
perioadei de tranziție, a etapelor și tipurilor acesteia. Astăzi e puțin pro-
babil a considera că științele sociale în general și știința politică în parti-
cular deja domină societatea de tranziție în care trăim, mecanismele ei de 
trecere de la o stare calitativă la una dorită. Scopurile de investigare a ceea 
ce numim tranziție se află încă într-un proces intens de cercetare a celor 
mai acute probleme teoretice ale sale. Acestea țin în special de caracterul 
hibrid al societății postcomuniste, de îmbinarea în cadrul acesteia a unor 
tipuri de elemente opuse – logic și alogic, impus și de pact, reformator și 
revoluționar. Arsenalul metodologic de cercetare a societății date astăzi încă 
nu corespunde cerințelor. Totodată, e problematică și existența unui model 



– 83 –

perfect, care ar face față specificului tranzitoriu dintr-o țară sau alta, fapt 
determinat de particularul, dar și de unicul practicii tranziționale din diferite 
puncte ale spațiului postcomunist, inclusiv Republica Moldova.

Criteriile generale ale tranziției postcomuniste și trăsăturile lor specifice 
în diferite țări demonstrează în unele cazuri o mișcare înainte, o ascensiune 
valorică, în alte cazuri – baterea pasului pe loc, o decădere sau o mișcare 
rectilinie, în celelalte – un eșec. Aceste manifestări au în majoritatea țărilor 
un caracter relativ, iar luate în ansamblu ele produc acea diformitate specifi-
că a tranziției care are o pondere diferită de la țară la țară. Acest fapt depinde 
de corelația criterială a proceselor tranziției; de raportul dintre democrati-
zare și consolidarea democrației; dintre însuși mecanismul tranziției și ritmu-
rile, durata, continuitatea ei; dintre starea mentalității și comportamentului, 
pe de o parte, și obiectivele reformării democratice, pe de altă parte; dintre 
factorii interni și factorii externi ai tranziției; dintre gradul maturității con-
ducerii sociale și realizarea celorlalte criterii.

Edificarea unei societăți democratice autentice depinde în mare măsură și 
de depășirea discordanțelor dintre diferite criterii ale tranziției, de o corelare 
adecvată a factorilor obiectivi și subiectivi care să asigure un raport relativ 
echilibrat între aceste criterii. 

Victor SACA, 
doctor habilitat în științe politice, 

profesor universitar
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SISTEMUL ELECTORAL

După proclamarea independenţei, Republica Moldova a pornit pe calea 
democraţiei şi susţine pluralismul în toate sferele vieţii sociale. Una din-
tre cele mai convingătoare forme de manifestare a democraţiei o constituie 
alegerile organelor puterii. De altfel, este recunoscut pretutindeni faptul că 
alegerile sunt o condiţie inalienabilă a democraţiei.

Procedura alegerilor pe un termen scurt transformă cetăţenii simpli din 
spectatori pasivi, care urmăresc arena politică, în participanţi reali la proce-
sul politic. Alegerea reprezentanţilor, ale căror îndatoriri vor fi determinate 
de rezultatele alegerilor, permite cetăţenilor, de obicei neimplicaţi în activi-
tatea politică, de a-şi exprima opinia. Mai mult decât atât, alegătorii de rând 
obţin posibilitatea de a influenţa componenţa echipei, fapt care în mod firesc 
îi determină pe principalii actori-politicieni profesionişti - să fie mult mai 
sensibili la reacţia societăţii faţă de acţiunile lor.

Fiecare tip de alegeri - locale, parlamentare, prezidenţiale, îşi are speci-
ficul său, propria strategie şi de fiecare dată apar destule probleme ce nece-
sită a fi rezolvate de către candidaţi şi alegători. Desfăşurarea alegerilor în 
organele puterii de stat au loc în baza unor legi electorale, ele fiind adoptate 
conform unui set de principii.

Ca instrument de formare a organelor puterii publice, alegerile se carac-
terizează prin următoarele trăsături specifice:

• Alegerile legitimează puterea. Prin intermediul alegerilor poporul îşi 
selectează reprezentanţii săi cei mai buni, iar mandatul încredinţat le trans-
mite împuterniciri şi realizare a suveranităţii. Or, „nu există guvernanţi legi-
timi, înzestraţi cu puterea de a comanda, decât cei proveniţi din alegeri libere 
şi democratice”.

Alegerile sunt nu doar ceea ce dă viaţă ansamblului instituţional: preşe-
dinţia, Parlamentul, consiliile locale. Ele au o semnificaţie mai largă: alegeri-
le reprezintă principala formă de participare politică a cetăţenilor la guverna-
re, iar în ochii conştiinţei colective ele sunt criteriul principal al democraţiei 
politice.

• Alegerile constituie barometrul vieţii politice. În procesul de organi-
zare şi desfăşurare a alegerilor se confruntă interesele diferitor viziuni şi pro-
grame de guvernare ai căror exponenţi sunt partidele şi organizaţiile social-
politice. Rezultatele alegerilor reflectă măsura de influenţă a acestor forţe 
politice şi aspiraţiile alegătorilor.

• Alegerile sunt un instrument de selectare a guvernanţilor. Anume 
alegerile creează pentru cetăţeni posibilitatea de a transmite dreptul la guver-
nare persoanelor capabile şi demne să guverneze. Deseori însă alegătorii nu 
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au posibilitatea de a alege pe cel mai buni dintre cei buni şi rămâne să aleagă 
pe cel mai bun dintre cei răi. Această stare de fapt stimulează absenteismul, 
fenomen despre care urmează să discutăm. E de menţionat că absenteismul, 
insuficienta competenţă politică a cetăţenilor reduc într-o oarecare măsură 
eficacitatea alegerilor.

• Alegerile reprezintă mijlocul prin care are loc autoconfirmarea 
politică a cetăţenilor, autoorganizarea politică a societăţii civile, certi-
ficând dreptul cetăţenilor de a fi subiecţi activi ai procesului de guver-
nare.

Chiar dacă istoria Republicii Moldova ca entitate independentă pe harta 
politică a lumii este foarte scurtă, putem constata că ţara noastră reprezintă 
poate unicul exemplu de trecere prin trei tipuri de regim de guvernământ 
doar în decurs de zece ani. În momentul obţinerii independenţei când în vi-
goare era Constituţia adoptată în 1978 cu unele amendamente la ea, Republi-
ca Moldova era practic un stat cu regim prezidenţial. Asta însemna că şeful 
statului avea cele mai importante prerogative în stat. Conform Constituţiei 
adoptate în 1994, Republica Moldova devine stat semiprezidenţial-semipar-
lamentar. Acest tip de regim a fost considerat mai firesc pentru realităţile din 
ţara noastră în concordanţă cu aspiraţiile europene ale Republicii Moldova. 
Aproape la 6 ani de la instaurarea acestui regim, mai exact Ia 5 iulie 2000, 
Parlamentul decide să modifice din nou regimul de guvernare, optând în fa-
voarea unui regim parlamentar, în acest fel Republica Moldova devine unica 
ţară din Estul şi Sud-Estul Europei ce are un regim parlamentar de guvernare.

Fără îndoială, regimul parlamentar are o alură mai democratică. El oferă 
o pondere mai mare instituţiei direct alese de popor, punând pe umerii „ale-
şilor poporului” mai multe responsabilităţi politice. Totodată, un regim par-
lamentar exclude, practic, posibilitatea instaurării unui regim dictatorial, or 
pentru asta ar fi nevoie de o fracţiune parlamentară cvasimajoritară, care ar 
domina net legislativul. În democraţiile consolidate, acest lucru este practic 
imposibil, mai ales că sistemul de control public, ca şi divizarea puterilor în 
stat, sunt „centuri” suplimentare de siguranţă ce ne protejează de acest lucru. 

Aşadar, din vara anului 2000, Republica Moldova este un stat cu regim 
parlamentar, legislativului revenindu-i atât misiunea de a forma executivul, 
adică Guvernul, cât şi de a alege preşedintele Republicii Moldova. Din acest 
moment, rolul Parlamentului a crescut mult, ca şi responsabilitatea cetăţe-
nilor pentru actul alegerilor parlamentare, în acest caz, fireşte, a crescut şi 
necesitatea unei mai bune cunoaşteri a „regulilor de comportament” politic 
în cazul alegerilor generale, pentru ca cetăţenii să poată participa la acest act 
politic de mare importanţă în deplină cunoştinţă de cauză.

Alegerile există în toate cele trei tipuri de regimuri politice. În regimurile 
totalitare alegerile se utilizează pentru a demonstra legitimitatea puterii, în 
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special în aspect extern, dar alegerile au şi un impact intern. Pe lângă faptul că 
servesc pentru demonstrarea susţinerii populare a regimului, ele reprezintă un 
ritual care serveşte la promovarea valorilor totalitare. Participând la alegeri, 
cetăţeanul trebuie să justifice într-un anumit mod comportamentul său. Astfel, 
după participarea electorală, cetăţeanul mai uşor va ajunge la concluzia că 
acceptă regimul existent şi va găsi argumente în favoarea poziţiei sale.

În regimurile autoritare alegerile sunt, de regulă, o farsă, urmărindu-se 
aceleaşi scopuri şi dorindu-se aceleaşi funcţii. Spre deosebire de regimurile 
totalitare, în cele autoritare alegerile se pot finisa cu victoria opoziţiei şi cu 
pierderea puterii partidului/persoanei dictatoriale.

Sistemul electoral este inseparabil de alegeri. Alegerile şi sistemul elec-
toral reprezintă două componente ale procesului electoral. Greu separabile 
la prima vedere, prezentându-se în sistemul politic într-o unitate în care este 
dificil a le delimita, sistemul electoral şi alegerile dispun totuşi de identitate 
proprie şi de legităţi individuale ale existenţei şi evoluţiei.

Prin faptul că sistemul electoral stabileşte regulile „jocului electoral” el 
determină caracterul alegerilor, inclusiv caracterul democratic al acestora. 
Sistemul electoral asigură existenţa alegerilor ca instituţie şi permite desfă-
şurarea lor. El este o concretizare a alegerilor.

Sistemul electoral reprezintă forma pe care o iau alegerile în situaţiile con-
cret istorice, politice şi geografice. Sistemul electoral este totalitatea norme-
lor şi regulilor care reglementează desfăşurarea alegerilor în toate aspectele 
sale.

Rolul sistemului electoral în procesul electoral este semnificativ. Siste-
mul electoral determină rezultatele alegerilor. Funcţionalitatea alegerilor 
este întru totul dependentă de sistemul electoral. Funcţia primară a sistemu-
lui electoral este asigurarea desfăşurării alegerilor. Funcţiile secundare sunt 
în funcție de regimul politic şi includ, pentru regimul democratic, reprezen-
tarea voinţei poporului şi asigurarea stabilităţii guvernamentale şi a siste-
mului politic, determinarea corpului electoral, asigurarea corectitudinii lup-
tei electorale, încadrarea tuturor cetăţenilor în procesul electoral, stabilirea 
rezultatelor alegerilor etc. Pentru ca procesul electoral să fie liber şi corect, 
nu este necesar ca funcţionarii publici cu posturi înalte să se degreveze din 
funcţii. Este important ca ei să nu folosească bunurile ce le stau la dispoziţie 
în favoarea formaţiunii politice din care fac parte. 

În pofida faptului că atunci când se vorbeşte despre sistemul electoral al 
unui stat se face referire la sistemul electoral parlamentar, noţiunea de sis-
tem electoral include normele şi regulile care reglementează toate tipurile de 
alegeri inclusiv referendumul. Sistemul electoral include patru componen-
te semnificative: organizarea alegerilor, desfăşurarea campaniei electorale, 
desfăşurarea alegerilor şi stabilirea rezultatelor alegerilor.
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Gestionarea procesului electoral este realizată de către autoritatea elec-
torală, care este instituţie de stat. Există tendinţa de a delimita patru ramuri 
ale puterii, cea de-a patra fiind autoritatea electorală, deoarece statutul său 
presupune imparţialitate. Autoritatea electorală este compusă din Comisia 
naţională, care, de regulă, este una permanentă, şi comisii regionale şi locale, 
care sunt create cu ocazia alegerilor. Nivelul inferior al autorităţii electorale 
este comisia electorală a secţiei de votare.

În reglementarea desfăşurării campaniei electorale se disting două as-
pecte: finanţarea campaniei electorale şi accesul concurenţilor electorali la 
mass-media. Sursele de finanţare a concurenţilor electorali sunt cele proprii, 
cele din partea statului, și cele din partea societăţii civile. Relaţia dintre aces-
te trei surse de finanţare diferă de la stat la stat. În unele, statul nu se implică 
în finanţarea concurenţilor electorali; în altele, statul joacă un rol esențial în 
finanţarea concurenţilor.

Accesul la mass-media este reglementat îndeosebi cu referire la televiziu-
ne şi radio. Accesul concurenţilor electorali la mass-media se face fie contra 
plată, fie prin acordarea timpului de antenă gratuit de către stat. Aceste două 
modalităţi de acces al concurenţilor electorali la mass-media pot fi îmbinate 
în diverse moduri - de la existenţa numai a accesului contra plată până la 
utilizarea doar a timpului de antenă acordat de către stat.

Participarea cetăţenilor la alegeri indică asupra reprezentativităţii şi a ni-
velului legitimităţii instituţiilor eligibile şi a întregului sistem politic. Din 
acest considerent, un şir de state utilizează cvorumul electoral (statele ex-
sovietice). Cvorumul electoral reprezintă numărul minim de alegători care 
trebuie să participe la alegeri pentru ca acestea să fie recunoscute valabile. 
Pentru alegerile parlamentare, cvorumul electoral balansează în jurul majo-
rităţii absolute. O serie de state ignoră reprezentaţii alegerilor; indiferent de 
numărul alegătorilor prezenţi la alegeri, ele se consideră valabile (statele tra-
diţiei anglo-saxone). Există şi un al treilea grup de state în care a fost instituit 
votul obligatoriu (Belgia, Cipru, Grecia, majoritatea statelor Americii Latine 
etc.). Pentru neparticiparea la alegeri alegătorii sunt penalizaţi social-politic 
(lipsirea de dreptul de vot, de capacitatea de a ocupa funcţii publice etc.) sau 
financiar (amenda).

Referendumul este o componentă a sistemului electoral şi a procesului 
electoral. Referendumul reprezintă exprimarea instituţionalizată a atitudinii 
cetăţenilor faţă de problemele societăţii. Referendumul este un element al 
guvernării directe. El se deosebeşte de alegeri doar prin faptul că cetăţenii 
aleg nu persoane, ci opţiuni în anumite situaţii de problemă.

În practica internaţională, utilizarea referendumurilor este destul de neu-
niformă. În conformitate cu acest criteriu, statele pot fi clasificate în câteva 
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grupuri: 1) state pentru care referendumurile sunt o componentă indispensa-
bilă a vieţii politice (Elveţia); 2) state care utilizează masiv referendumurile 
(Italia, Australia etc.); 3) state care utilizează sporadic referendumurile (sta-
tele ex-sovietice, Algeria etc.); 4) state care practic nu utilizează referendu-
murile (Marea Britanie, SUA, Belgia, statele Americii Latine etc.).

Modul de scrutin este modalitatea de transformare a voturilor în locuri 
sau modalitatea de a stabili rezultatele alegerilor. Este o componentă sem-
nificativă a sistemului electoral. Există trei tipuri de moduri de scrutin: scru-
tinul majoritar, scrutinul proporţional şi scrutinul mixt.

Scrutinul majoritar este cel mai vechi mod de scrutin. El poate utiliza 
cele trei tipuri de majorităţi: majoritatea simplă - mai mult ca ceilalţi; majori-
tatea absolută – 50% + 1 vot şi majoritatea calificativă - un anumit număr de 
voturi stabilit, de regulă, mai mare ca majoritatea absolută, dar uneori poate 
fi şi mai mic. Scrutinul majoritar se poate utiliza în circumscripţii uninomi-
nale şi în cele plurinominale.

În scrutinele majoritare actorii principali sunt persoanele şi nu partidele 
politice. Printre avantajele acestor moduri de scrutin se numără faptul că ele 
asigură o relaţie dintre alegători şi reprezentanţii aleşi, condiţionează forma-
rea unei majorităţi parlamentare şi existenţa unei stabilităţi guvernamentale, 
simplitatea. Dezavantajul cel mai important este nereprezentativitatea, parti-
dele mici fiind subreprezentate sau deloc reprezentate.

Scrutinul majoritar uninominal cu un tur presupune existenţa unui număr 
de circumscripţii electorale egal cu numărul reprezentanţilor necesar de ales. 
Astfel, de la flecare circumscripţie se alege un singur reprezentant (deputat, 
primar etc.). Alegătorii votează pentru persoane. Aceasta nu semnifică că 
candidaţii sunt independenţi, ei reprezintă formaţiunile politice. Participa-
rea candidaţilor în mod independent la alegeri nu este o practică răspândită. 
Scrutinul majoritar uninominal cu un tur utilizează majoritatea simplă, în 
cadrul circumscripţiei câştigă acel candidat care acumulează cele mai multe 
voturi. Voturile acordate celorlalţi concurenţi sunt pierdute şi prin aceasta 
este un mod de scrutin dur.

Scrutinul majoritar uninominal cu două tururi în ceea ce priveşte candi-
daţii şi circumscripţiile este identic cu precedentul mod de scrutin, cu unele 
deosebiri. Acest mod de scrutin utilizează majoritatea absolută. Dacă în pri-
mul tur nimeni nu acumulează această majoritate, se organizează turul doi, 
la care participă primii doi candidaţi cu cele mai multe voturi acumulate în 
primul tur.

Un alt mod de scrutin majoritar este votul alternativ. Acesta utilizează 
majoritatea absolută, dar are doar un singur tur. Turul doi se evită, prin faptul 
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că alegătorii trebuie să claseze candidaţii în buletinele de vot în conformi-
tate cu preferinţele lor. Iniţial, numărul de voturi se calculează după prima 
preferinţă; dacă nimeni nu a acumulat majoritatea absolută, candidatul cu 
cele mai puţine voturi este exclus şi voturile (buletinele) sale sunt transmise 
candidaţilor rămaşi conform preferinţei următoare. La final vor rămâne doi 
candidaţi, unul dintre care va acumula majoritatea absolută.

Scrutinul proporţional respectă corectitudinea în transformarea voturilor 
în mandate. Scrutinul proporţional operează, în mare parte, doar cu forma-
ţiunile politice şi presupune circumscripţii plurinominale. Pentru a stabili în 
mod proporţional rezultatele alegerilor, este necesar de a apela la formule 
matematice. Din acest considerent, sistemele proporţionale sunt mai compli-
cate decât cele majoritare.

Pentru a asigura stabilitatea sistemului politic, scrutinele proporţionale 
utilizează pragul electoral. Pragul electoral este numărul minim de voturi 
care trebuie acumulat de către concurentul electoral pentru a avea dreptul de 
a participa la repartizarea mandatelor. Pragul electoral este o barieră în calea 
fragmentării excesive a instituţiei eligibile şi micşorează proporţionalitatea 
sistemului electoral.

Scrutinul mixt reprezintă o îmbinare în diferite proporţii şi în diferite 
forme ale scrutinelor majoritare şi ale celor proporţionale, în scrutinele mix-
te alegătorul are, de regulă, două voturi şi, respectiv, există două categorii 
de deputaţi - cei aleşi în circumscripţii uninominale şi cei aleşi pe liste de 
partid. Scopul utilizării scrutinelor mixte este îmbinarea aspectelor pozitive 
ale tipurilor de scrutin tradiţionale. De la scrutinul majoritar se preia existen-
ţa relaţiei dintre alegător şi reprezentant, stabilitatea guvernamentală, de la 
scrutinul proporţional - corectitudinea reprezentării.

Fiecare sistem electoral prezintă avantaje şi dezavantaje în funcție de 
situaţia concretă a ţării care le utilizează. Avantajele sistemului majoritar re-
zultă din simplitatea lui, în primul rând, sunt votate personalităţi cunoscute 
în circumscripţii uninominale. Astfel, efectul reprezentativităţii la nivel de 
circumscripţie este asigurat într-un mod satisfăcător. Dar numai la nivel de 
circumscripţie, fiindcă la nivel naţional de reprezentare a forţelor politice în 
Parlament acest sistem poate introduce o distorsiune serioasă.

Cel mai mare avantaj al sistemului electoral proporţional este acela că 
permite reflectarea reală a forţelor politice în Parlament, care este ales în 
baza listelor partidelor şi blocurilor electorale.

Sistemul mixt ar elimina incertitudinile legate de reforma administrativ-
teritorială şi asigurarea dreptului de vot al cetăţenilor.

La 21 noiembrie 1997 Parlamentul de legislatura a XIII-a a adoptat Co-
dul Electoral. Acesta stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alege-



– 90 –

rilor parlamentare, pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, în 
autorităţile publice locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a 
referendumurilor. Codul stipulează atât principiile participării la alegeri, cât 
şi restricţiile privind dreptul de a alege şi de a fi ales. Sunt descrise sistemul 
organelor electorale, reprezentarea în organele electorale, atribuţiile Comisi-
ei Electorale Centrale, ale Consiliului electoral al secţiei de votare. 

Codul evidenţiază procedurile judiciare: răspunderea juridică, penală şi 
administrativă pentru încălcarea legislaţiei electorale. Totodată, menţionăm 
că campaniile electorale sunt însoţite de o suită întreagă de manifestaţii po-
litice care, de obicei, influenţează direct modul în care decurg alegerile şi 
numărarea voturilor. 

În campania electorală, iniţiatorii luptei politice sunt lipsiţi de dreptul 
de a dicta sau a impune electoratului reguli obligatorii de comportament. 
Nimeni dintre concurenţii electorali nu poate adopta legi ori regulamente de 
comportament obligatoriu pentru electorat. De asemenea, nu pot fi utilizate 
nici măsuri juridice pentru a impune un anumit comportament al alegători-
lor. Concurenţii electorali, înţelegând că nu au alte posibilităţi de influenţă 
asupra electoratului, încearcă să elaboreze nişte măsuri specifice care să in-
fluenţeze structura motivaţională a alegătorilor pentru a le atrage simpatia. 
Modalităţile de influenţă asupra maselor de alegători cu scopul de a-i con-
vinge să voteze pentru un candidat anume sunt tehnologii electorale.

Procesul electoral în Republica Moldova este gestionat de către Comisia 
Electorală Centrală (CEC). Creată în 1997, ea este autoritatea supremă în 
domeniul electoral. În componenţa CEC intră 9 membri, ce au un mandat de 
6 ani. Un membru este desemnat de către preşedintele Republicii Moldova, 
un membru – de către Guvern şi 7 membri – de către Parlament, inclusiv 5 
de către partidele de opoziţie, proporţional numărului de mandate deţinute 
de acestea. Pentru organizarea alegerilor la nivel subnaţional sunt organizate 
consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de 
votare.

Alegerile parlamentare. Dreptul de vot în alegerile parlamentare îl de-
ţin toţi cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani. Sunt 
lipsite de dreptul de vot persoanele care sunt recunoscute fără discernământ 
şi cele condamnate la privaţiune de libertate, ambele prin hotărâre definitivă 
a instanţei de judecată. Listele de alegători, pentru toate tipurile de alegeri, 
se constituie prin intermediul înregistrării de stat. Dreptul de a fi candidat îl 
au persoanele care deţin dreptul electoral activ şi au domiciliul în ţară, cu 
excepţia militarilor ce-şi fac serviciul în termen.

Formaţiunile politice pot fi înregistrate în calitate de concurenţi electo-
rali la o simplă prezentare a cererii la CEC. Condiţia este să fie înregistraţi 
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la Ministerul Justiţiei. Partidele politice sunt personificate prin intermediul 
listelor candidaţilor în deputaţi. Aceste liste sunt constituite de partidele po-
litice fără vreo implicare din exterior şi conţin persoanele care eventual vor 
deveni deputaţi. Indiferent dacă sunt sau nu acceptate de către alegători, o 
modificare a acestor liste este inadmisibilă. Candidaţii independenţi, pentru 
a fi înregistraţi, trebuie să prezinte CEC-ului 2000 de semnături ca dovadă a 
reprezentativităţii lor. Ordinea includerii concurenţilor electorali în buletine-
le de vot se stabileşte în baza consecutivităţii înregistrării acestora.

Finanţarea concurenţilor electorali în Republica Moldova se realizează în 
special din fondurile private. Sunt interzise donaţiile din partea guvernelor 
şi persoanelor fizice şi juridice străine, organizaţiilor finanţate de la buget, 
persoanelor anonime, organizaţiilor de binefacere şi religioase. Statul acordă 
concurenţilor electorali credite minore, fără dobândă. Din experienţa alege-
rilor parlamentare anterioare (1990, 1994, 1998, 2001, 2005, aprilie 2009, 
iulie 2009, 2010), formaţiunile politice pot pretinde la circa 20–30 mii de  lei, 
candidaţii independenţi – la 2–3 mii de lei. Aceste sume, în funcție de rezul-
tatele alegerilor, trebuie restituite, complet sau parţial, statului.

Accesul concurenţilor electorali la mass-media reprezintă o combinare 
a timpului de antenă plătit şi a celui acordat gratis. Primul se limitează la 
nu mai mult de 2 minute pe zi pentru un concurent electoral la un post de 
televiziune sau radio, cel de-al doilea se acordă în mod egal tuturor concu-
renţilor electorali grupaţi în două categorii: candidaţii formaţiunilor politice 
şi candidaţii independenţi. Agitaţia electorală este interzisă în ziua alegerilor 
şi în ziua anterioară lor.

În Republica Moldova, votarea este una tradiţională, completată de vota-
rea la urnele mobile de vot şi votarea la secţiile de votare deschise în repre-
zentanţele diplomatice ale Republicii Moldova.

Alegerile se consideră nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de o 
doime din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

În alegerile parlamentare toată ţara reprezintă o singură circumscripţie 
electorală. Rezultatele alegerilor se stabilesc în conformitate cu scrutinul 
proporţional, în Republica Moldova se utilizează metoda prin divizorii, şirul 
de numere fiind de l, 2, 3, ..., 101 (metoda d’Hondt). Atribuirea personală a 
mandatelor se realizează în conformitate cu listele de partid. Pragul electoral 
constituie 6% pentru partidele politice. Candidatul independent se consideră 
ales dacă numărul de voturi valabil exprimate obţinut de el constituie cel pu-
ţin trei la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară.

Alegerile prezidenţiale. În perioada 1991–2000 preşedintele Republicii 
Moldova se alegea conform scrutinului majoritar uninominal cu două tururi, 
începând cu anul 2000, preşedintele este desemnat de către Parlament prin 
scrutin majoritar în baza majorităţii calificative.
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La funcţia de preşedinte al Republicii Moldova poate candida orice cetă-
ţean al Republicii Moldova cu drept de vot, care are 40 de ani împliniţi, a lo-
cuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 
10 ani şi posedă limba de stat. Candidatul, pentru a fi înregistrat, este necesar 
să dispună de susţinerea a cel puţin 15 deputaţi.

Candidatul care întruneşte 3/5 de voturi, ceea ce constituie 61 de voturi, 
se consideră ales. Se admit două tururi de scrutin. Dacă niciun candidat nu 
acumulează în primul tur numărul stabilit de voturi, se organizează turul doi, 
la care participă doi candidaţi clasaţi primii, în cazul în care nici în turul se-
cund nimeni nu acumulează numărul necesar de voturi, se organizează alegeri 
repetate. Alegerile repetate se desfăşoară după aceeaşi schemă. Dacă şi după 
alegerile repetate preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales, preşedintele 
în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament.

Alegerile locale. În cadrul alegerilor locale se aleg primarii, consiliile 
locale şi cele raionale. Dreptul de vot este identic cu cel din alegerile par-
lamentare, cu excepţia militarilor ce-şi fac serviciul în termen. La alegerile 
consiliului şi primarului participă doar cetăţenii domiciliaţi în unitatea terito-
rial-administrativă respectivă. Dreptul electoral pasiv include censul dreptu-
lui electoral activ şi censul de vârstă – 18 ani în cazul candidaţilor la funcţia 
de consilier şi 25 de ani în cazul candidaţilor la funcţia de primar.

Alegerile consiliilor locale şi raionale au loc în conformitate cu scrutinul 
proporţional, în mare parte identic cu cel utilizat în alegerile parlamentare. 
Alegerea primarilor se desfăşoară conform scrutinului majoritar. Candidatul 
la funcţia de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate 
din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare, 
în cazul în care niciun candidat nu a acumulat majoritatea absolută se orga-
nizează turul doi al scrutinului, la care participă doi candidaţi cu cele mai 
multe voturi acumulate în primul tur. În turul doi unul din cei doi candidaţi 
va obţine majoritatea de voturi. În caz de paritate de voturi se consideră 
ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de 
scrutin. Alegerile sunt considerate nevalabile în limitele unei circumscripţii 
dacă la ele au participat mai puţin de 1/4 din numărul persoanelor înscrise în 
listele electorale, în al doilea tur al scrutinului pentru primar numărul alegă-
torilor care au participat la alegeri nu contează.

În Republica Moldova referendumul este mai puţin utilizat, în timp au 
avut loc două consultări cu poporul – un sondaj sociologic realizat în 1994 şi 
un referendum în 1999. Primul, cu toate că, strict vorbind, nu a fost un refe-
rendum, purtând denumirea oficială de sondaj sociologic „La sfat cu popo-
rul”, a supus votului viitorul statalităţii Republicii Moldova. La 23 mai 1999 
a avut loc referendumul privitor la modificarea formei de guvernământ din 
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republică semiprezidenţială în republică prezidenţială. La 5 septembrie 2010 
a avut loc referendumul privind modificarea Constituţiei.

În Republica Moldova, referendumul se poate desfăşura la nivel naţional 
şi la nivel local. Referendumurile republicane pot fi constituţionale (proble-
me privind revizuirea Constituţiei), legislative (probleme privind proiectele 
de legi) şi consultative (oricare alte probleme de interes naţional neavând 
efecte obligatorii). Referendumul republican poate fi iniţiat de un număr de 
cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova, un număr de cel puţin 
o treime din deputaţii în Parlament, de preşedintele Republicii Moldova şi 
de Guvern.

O serie de decizii pot fi luate exclusiv prin intermediul referendumului. 
Obligativitatea desfăşurării referendumului se referă la problemele privind 
caracterul – suveran, independent şi unitar al statului, precum şi la problema 
neutralităţii statului. Nu pot fi supuse referendumului republican probleme 
privind impozitul, bugetul, amnistierea, graţierea, măsuri extraordinare sau 
de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei, 
privind numirea sau demiterea factorilor decizionali, probleme ce ţin de com-
petenţa instanţelor de judecată şi a procuraturii.

Practica utilizării referendumurilor în Republica Moldova diferă esenţial 
de situaţia din statele occidentale. Deciziile referitoare la problemele impor-
tante cu care se confruntă ţara pe calea democratizării şi constituirii identităţii 
sale sunt luate, practic exclusiv, de către elită, fără participarea poporului.

Aşadar, în Republica Moldova sistemul electoral este, în mare parte, 
adecvat realităţilor social-politice. El stabileşte în conformitate cu principiile 
democratice cadrul desfăşurării alegerilor. Concomitent, sistemul electoral 
moldovenesc este caracterizat de o instabilitate sporită. În perioada fiecărei le-
gislaturi se aduc modificări sistemului electoral. Astfel, între anii 1999 –2014 
au fost adoptate 34 de legi de modificare şi completare a Codului Electoral. 
Cu alte cuvinte, sistemul electoral moldovenesc reprezintă starea de moment 
a ţării, în el reflectându-se valorile şi concepţiile principalilor actori politici.

Democraţia este de neconceput fără alegeri, aşa cum „puterea poporu-
lui” în statul contemporan poate să se realizeze doar prin reprezentanţii aleşi, 
acest fenomen constituind democraţia reprezentativă. Alegerile sunt nu doar 
un simbol evident sau atribut al democraţiei, dar şi cu adevărat baza, condiţia 
ei necesară, în literatura de specialitate sistemul electoral este denumit drept 
ansamblul normelor şi regulilor ce reglementează desfăşurarea alegerilor în 
toate aspectele sale, el reprezintă forma pe care o iau alegerile în situaţiile 
concret istorice, politice şi geografice.

Practica alegerii în organele puterii nu totdeauna respectă tradiţia demo-
cratică, deci nu toate alegerile pot fi calificate drept democratice. Un criteriu 



– 94 –

care permite de delimitat alegerile democratice de cele nedemocratice repre-
zintă caracterul interacţiunii statului cu societatea civilă. Pentru regimurile 
democratice, unde persistă procesul de interacţiune a statului cu societatea 
civilă, alegerile devin un mecanism real de formare a sistemului reprezentă-
rii politice. Aceasta permite indivizilor şi comunităţilor sociale de a influența 
asupra cursului politic oficial, modificându-l în corespundere cu necesităţile 
lor. În cazul respectiv, alegerile în organele puterii constituie o modalitate le-
gitimă de interacţiune a subiecţilor social-politici, în procesul căruia are loc 
realizarea ordinii sociale şi stabilităţii societăţii. Doar în acest caz alegerile 
devin mecanism real de formare a sistemului politic reprezentativ.

Respectând aceste deziderate, alegerile constituie principalul component 
al politicii contemporane. Ele presupun modalitatea de formare a organelor 
puterii şi guvernarea prin intermediul exprimării după reguli determinate a 
voinţei politice a cetăţenilor. Aceasta semnifică totuşi că, în cazul unui guver-
nământ democratic reprezentativ, trebuie create şi condiţii prin care poporul 
să-şi poată exprima voinţa pe problemele în care reprezentanţii săi iau decizii.

În acest context, Legea fundamentală a Republicii Moldova (art. 38) 
prevede:

(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se 
exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu uni-
versal, egal. direct, secret şi liber exprimat.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani, 
împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcând cei puşi sub inter-
dicţie în modul stabilit de lege.

(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova 
cu drept de vot, în condiţiile legii.

Codul Electoral al Republicii Moldova prevede principiile participării 
la alegeri:

(1) Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot univer-
sal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept 
să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe 
sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a 
liberei sale voinţe.

(3) Cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării benefi-
ciază de drepturi electorale depline în condiţiile prezentului Cod. Misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare sunt obligate să creeze condiţii pentru ca 
cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale.

În cadrul regimurilor democratice se evidenţiază următoarele funcţii ale 
alegerilor:
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• articularea, agregarea şi reprezentarea diverselor interese ale populaţiei;
• controlul asupra instituţiilor puterii;
• legitimarea şi stabilizarea sistemului politic, legitimarea instituţiilor pu-

terii centrale şi localei;
• extinderea comunicării, a relaţiilor reciproce dintre instituţiile puterii şi 

cetăţeni;
• direcţionarea, transferarea conflictelor politice în direcţia instituţională 

de soluţionare paşnică;
• mobilizarea corpului electoral pentru soluţionarea problemelor sociale 

actuale;
• socializarea politică a cetăţenilor, dezvoltarea conştiinţei şi participării 

politice;
• recrutarea elitei politice;
• generarea renovării societăţii prin intermediul luptei concurenţiale a 

forţelor politice reformatoare;
• constituirea opoziţiei puternice şi pregătirea ei pentru realizarea funcţiei 

guvernării politice de succes.
Funcţiile menţionate pot fi realizate doar în cazul în care alegerile sunt 

organizate democratic. Anume alegerile iniţial au fost menite să servească 
democraţiei, fiind conexate cu concepţiile şi valorile ei. Importanţa aces-
tui fenomen o menţiona încă Aristotel: „Constituţia lui Solon prezenta trei 
trăsături, şi anume - cea dintâi este desfiinţarea împrumutului garantat cu 
persoana debitorului, a doua - dreptul acordat oricărui cetăţean de a se con-
stitui în faţa instanţelor ca apărător al celor nedreptăţiţi, și a treia, care de 
fapt a fost și sursa principală a puterii democraţiei, dreptul de a apela în faţa 
tribunalului popular, căci poporul, ajungând stăpân pe vot, ajunge stăpân pe 
Constituţie”.

Principala menire socială a alegerilor constau în reflectarea adecvată a 
doleanţelor şi voinţei cetăţenilor, asigurarea reprezentativităţii grupurilor 
sociale în organele puterii, precum şi formarea unei guvernări eficiente. 
Concomitent, alegerile reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictu-
lui social, deoarece acesta se aplanează deschis, public, întreaga societate 
exprimân du-și poziţia, în acest mod participând la soluţionarea acestuia.

Alegerile, din perspectiva mecanismului dezvoltării politice a societăţii, 
permit realizarea, în corespundere cu baza legislativă, a transformării sis-
temului politic în direcţia cursului politic optimal. În acest sens, principiile 
alegerilor democratice sunt considerate a fi următoarele:

- Principiul eligibilităţii, ce are menirea de a asigura dreptul omului la 
vot (dreptul electoral), în Constituţiile statelor parlamentare este consolidat 
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înainte de toate acest principiu, care este conceput ca un drept inalienabil al 
poporului de a participa prin intermediul alegerilor la formarea organelor 
reprezentative ale puterii.

- Principiul dreptului de vot universal, ce presupune că toţi cetăţenii au 
dreptul la participarea activă, în calitate de alegători, şi pasivă - în calitate de 
aleşi, în cadrul campaniei electorale.

- Principiul dreptului electoral egal. Realizarea în practică constă în aceea 
că în organul legislativ sunt aleşi deputaţi, fiecare dintre care reprezintă un 
număr determinat de cetăţeni, iar fiecare cetăţean influențează asupra scoru-
lui electo¬ral general.

- Principiul alegerilor directe, care constă în faptul că alegătorul direct 
(fără intermediari, delegaţi sau reprezentanţi) alege membrii parlamentului, 
preşedintele, reprezentanţii altor organe ale puterii publice.

 - Principiul concurenţei electorale, ce presupune participarea la ale-
geri a partidelor politice, mişcărilor obşteşti, candidaţilor independenţi, 
reprezentanţi¬lor diferitor categorii sociale care concurează între ei.

- Principiul votului secret, care este asigurat prin diverse modalităţi cu ca-
racter tehnic, ceea ce diminuează probabilitatea influenței asupra alegătorului.

- Principiul controlului obştesc al alegerilor, care presupune prezenţa la 
secţiile de votare a observatorilor.

- În majoritatea ţărilor democratice există principiul libertăţii alegerii şi 
participării benevole a cetăţenilor. Acest principiu semnifică faptul că nimeni 
nu este în drept să impună cetăţeanul să participe sau nu la alegeri.

- Principiul oportunităţilor egale în lupta preelectorală, ce prevede inter-
dicţia de a acorda unui anume candidat prioritate.

În materie de campanii electorale, trebuie de luat în consideraţie şi as-
pectul periodic al alegerilor, ce semnifică neacceptarea anulării sau amânării 
termenilor alegerilor.

Sistemul electoral este parte componentă a sistemului politic, la rândul 
său, el se divizează în componente structurale, dintre acestea cele mai gene-
rale fiind:

1) dreptul electoral ca o componentă teoretico-juridică.
2) procedura electorală (sau procesul electoral), componentă practico-

organizaţională.
În literatura de specialitate, noţiunea de drept electoral este interpretată în 

două sensuri: a) drept electoral obiectiv, care întruneşte o totalitate de norme 
juridice menite să reglementeze relaţiile electorale; b) drept electoral subiec-
tiv, care reprezintă dreptul cetăţeanului de a alege şi de a fi ales în organele 
de stat.
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O altă componentă structurală a sistemului electoral o constituie procedu-
ra electorală, care reprezintă acţiunea de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
în stat. Campania electorală reprezintă acţiunile concurenţilor electorali ce 
concurează pentru locurile electorale (partide, organizații obşteşti, candidaţi 
independenţi).

Procedura electorală include în sine stabilirea datei alegerilor, crearea or-
ganelor electorale responsabile pentru desfăşurarea lor, organizarea circum-
scripţiilor electorale, pregătirea secţiilor de vot, înregistrarea candidaţilor 
înaintaţi la funcţia de deputat, susţinerea financiară a alegerilor, menţinerea 
ordinii publice în timpul desfăşurării campaniei electorale, determinarea re-
zultatelor alegerilor.

Campania electorală reprezintă o perioadă de activitate ce se desfăşoară 
cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea 
unui sau altui concurent electoral, care începe, pentru fiecare concurent elec-
toral, la data înregistrării acestuia şi se încheie la data excluderii concurentu-
lui electoral din cursa electorală sau în ziua votării.

În statele cu o democraţie stabilă, tonul în campaniile electorale îl dau 
partidele şi blocurile de partide, iar candidaţi independenţi, de regulă, nu au 
şanse serioase în scrutin.

Lupta electorală este principalul câmp de activitate a partidelor în societă-
ţile democrate. Se poate afirma, într-un sens, că partidele democratice apar şi 
există pentru alegeri. Culminarea campaniei electorale este ziua alegerilor, ce 
se finalizează prin numărarea buletinelor de vot şi determinarea rezultatelor 
alegerilor.

În Republica Moldova, procesul electoral este reglementat juridic de Co-
dul Electoral, Legea Republicii Moldova privind partidele şi alte organizaţii 
social-politice , Legea privind alegerea Preşedintelui Republicii Moldova etc.

Sintagma „sistem electoral” deseori este utilizată într-un sens mai restrâns, 
şi anume ca sistem de evidenţă şi calculare a voturilor. Determinarea rezul-
tatelor alegerilor are loc în baza a trei tipuri de sisteme electorale: majoritar, 
proporţional şi mixt.

M. Duverger evidenţiază interacţiunea dintre sistemul electoral şi numărul 
de partide politice prezente în sistemul politic al unei naţiuni, astfel: insti-
tuţiile modelează sistemele partidelor politice – în sensul interacţiunii reci-
proce  – două forţe care lucrează împreună, având consecinţe doi factori, unul 
automat şi altul psihologic Primul factor descrie felul în care regulile elec-
torale controlează locurile din organul legislativ, care pot fi adjudecate prin 
distribuirea voturilor, al doilea, cel psihologic, presupune modelarea partidu-
lui şi a strategiilor de vot în aşteptarea constrângerilor automate ale funcţiilor 
electorale. Cu certitudine, această opinie nu este străină pentru scrutinul pro-
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porţional, deoarece numărul de partide ce acced în Parlament este o variabilă 
subordonată şi, în consecinţă, se utilizează structura electorală, reprezentată 
de importanţa circumscripţiei electorale, care are rolul variabilei explicative 
importante. 

În Republica Moldova, începând cu anul 1994 şi până în prezent, alegerile 
se desfăşoară într-o singură circumscripţie electorală pe întreaga republică, în 
total 101 mandate. Deşi modul de scrutin proporţional are meritul de a rezol-
va problema reprezentativității, fiind asigurat accesul în parlament nu doar a 
majorităţii, ci şi a minorităţii, experienţa utilizării sistemului proporţional în 
cazul nostru a demonstrat că reprezentarea proporţională duce şi la dispersa-
rea voturilor prin accederea în forul legislativ a mai multor partide, aceasta 
creând dificultăţi în formarea unei majorităţi parlamentare stabile.

Concomitent, trebuie de subliniat că, deşi sistemul electoral proporţional 
contribuie la creşterea rolului partidelor politice în societate şi implicit la dez-
voltarea democraţiei, ultimele scrutine au demonstrat că aceasta nu avantajea-
ză alegătorii, ci favorizează interesele partidelor politice, care, fără a ţine cont 
de opinia electoratului, pot include pe listele electorale candidaţi la propria 
discreţie. Scrutinul proporţional nu oferă posibilitate alegătorului moldovean 
de a interveni în selecţia candidaţilor, el nu poate schimba ordinea din lista 
propusă.

Dezavantajul sistemului electoral proporţional în acest caz este că nu 
există o legătură personalizată directă între alegător şi ales, respectiv scade 
responsabilitatea alesului în faţa alegătorului. În cazul Republicii Moldova, 
această legătură este şi mai relativă, deoarece alcătuirea listei electorale a par-
tidelor se face nu la nivel regional, ci în cadrul unei singure circumscripţii 
naţionale.

De menţionat, sistemul listelor închise (blocate) de partid, formate de că-
tre lideri, după criterii în transparente şi nedefinite, favorizează corupţia con-
ducerii partidelor, scindarea acestora, abandonarea lor de către unii membri 
marcanţi, precum şi pierderea încrederii electoratului. De asemenea, alegăto-
rul este privat de posibilitatea de a juca un rol activ şi de a interveni în selecţia 
candidaţilor, nu poate schimba ordinea candidaţilor stabilită de partide.

Convingerile de ordin politic, atitudinea negativă faţă de candidaţii în ale-
geri, pierderea legăturii dintre alegător şi ales pot determina fenomenul ab-
senteismului, iar în condiţiile statului nostru această tendinţă poate fi amplifi-
cată şi de nivelul culturii politice a anumitor straturi sociale, criza economică, 
precum şi de caracterul benevol de participare a cetăţenilor la alegeri. O rată 
ridicată a neparticipării poate fi explicată şi prin lipsa încrederii în instituţiile 
statului sau oamenii politici, existenţa unor informaţii contradictorii, care mă-
resc starea de incertitudine asupra viitorului (de ex. instabilitatea sistemului 
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bancar), incapacitatea de a adopta o anumită poziţie cu referire la orientarea 
externă a statului (integrarea în spaţiul euroasiatic sau în cel euroatlantic). 
Cert este că, în condiţiile Republicii Moldova nu este oportună introducerea 
obligativităţii participării la alegeri, însă fenomenul abstenţionismului dictea-
ză nevoia unei educaţii civice şi electorale. 

Astfel, putem evidenţia două categorii generale ale electoratului - cei de-
cişi, care şi-au formulat clar opţiunea, şi cei indecişi referitor la formularea 
opţiunii lor.

În context, carenţele sistemului electoral, proprii Republicii Moldova, pot 
genera următoarele caracteristici ale sistemului politic actual:

- inexistenţa unei ideologii coerente a partidelor;
- lipsa de politici globale şi sectoriale;
- lupta partidelor pentru administraţie;
- guvernarea în scopul consolidării politice proprii;
- lipsa de reguli politice.
Cu certitudine, asupra rezultatelor alegerilor din ultimele două decenii, 

o influență negativă o are şi fenomenul migrației forţei de muncă, deoarece 
o mare parte din electoratul, care cuprinde vârsta de 20 – 45 de ani, anume 
cetăţenii activi, din cauze subiective şi obiective, nu participă la procesul 
electoral (datele oficiale – circa 600 mii, neoficiale – peste 1 mln. cetăţeni). 
Deşi eforturile actualei guvernări democratice de a implica acest potenţial 
electorat în procesul electoral prin deschiderea a zeci de secţii de votare peste 
hotarele ţării merită o apreciere pozitivă, totuşi, din cauza că o marc parte din 
concetăţenii noştri nu dispun de permis de şedere legală, respectiv nu pot să-şi 
exprime dreptul de vot, aceasta nu influențează relevant rezultatele finale ale 
scrutinului.

Sistemul electoral moldovenesc este afectat şi de utilizarea în campania 
electorală a următoarelor tipuri de tehnologii murdare:

- utilizarea resursei administrative;
- mituirea alegătorilor;
- provocările electorale;
- discreditarea şi compromiterea oponenţilor;
- utilizarea candidaţilor „gemeni”;
- falsificarea rezultatelor alegerilor;
- invalidarea alegerilor.
Asupra sistemului electoral din republica noastră influenţează distorsionat 

şi pragul electoral inechitabil pentru candidaţii independenţi şi destul de ridi-
cat pentru partidele politice şi blocurile electorale, aceasta creând disproporţii 
de reprezentare (exemplul alegerilor parlamentare din februarie 2001, când 
circa 28% au rămas nereprezentate).
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De asemenea, în cazul nostru, intenţia de vot a alegătorului este deter-
minată de trei factori esenţiali. În primul rând, prin intermediul votului se 
observă o tentativă de influențare a politicii guvernului, prin aceasta evidenţi-
indu-se interesul alegătorului pentru rezolvarea unor probleme de ordin eco-
nomic şi social. În al doilea rând, votul apare ca rezultat al presiunii exercitate 
de către unele grupuri etnice, exprimând doleanţele electoratului minoritar. 
Şi nu în ultimul rând, datorită structurii sociale deformate (absenţa clasei de 
mijloc, numărul extrem de mare de persoane pensionate – circa 700 mii, feno-
menul scadenţei clasei muncitoare etc.), intenţia de vot desemnează unele 
caracteristici sociale. Doar după aceasta urmează factorii secundari, de exem-
plu, centrarea alegătorilor pe situaţie, încredere, relaţii de rudenie, prietenie, 
promisiuni şi chiar ideologie.

În prezent, sistemul electoral din Republica Moldova nu este unul care să 
avantajeze vreun grup anumit de alegători, ci unul menit să reprezinte cât mai 
substanţial voinţa partidelor politice. Astfel, sistemul electoral moldovenesc:

- nu reprezintă o legătură personalizată directă între alegător-ales, legătură 
care poate fi creată prin fie vot uninominal sau mixt, fie, în cazul scrutinelor 
pe bază de listă, prin aplicarea votului preferenţial;

- alegerea candidaţilor este îndepărtată şi mai mult de alegători prin faptul 
că alegerea listei se face la nivel naţional, și nu la nivel regional (ex. în ţările 
UE toate scrutinele proporţionale pe bază de listă se organizează în baza mai 
multor circumscripţii regionale care au repartizate un anumit număr de manda-
te, și nu în baza unei singure circumscripţii naţionale cum e în cazul Moldovei);

- creează disproporţii de reprezentare (pragul electoral destul de ridicat 
duce la nereprezentarea unui număr mare de voturi ale partidelor care nu trec 
pragul). Exemplul anului 2001, când pragul de asemenea a constituit 6%, ne 
arată circa 28% din numărul de voturi nereprezentate;

- nu oferă alegătorului posibilitatea de a juca un rol activ şi de a interveni 
în selecţia candidaţilor. Listele prezentate de partide sunt „liste blocate”, în 
aşa mod alegătorul nu poate schimba ordinea candidaţilor şi este pus în faţa 
faptului împlinit.

La data de 27 noiembrie 2012, în cadrul Institutului Integrare Europea-
nă şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizată 
Conferinţa ştiinţifico-practică „Sistemul electoral din Republica Moldova –
constrângeri şi oportunităţi de reformare”, în cadrul căreia mediul academic, 
deputaţi din forul legislativ, reprezentanţi ai CEC, cercetători au argumentat 
necesitatea modernizării sistemului electoral din ţara noastră conform rigo-
rilor europene, fiind înaintate un şir de propuneri concrete în acest sens.

Opiniile mai multor analişti politici, cercetători, politologi, jurişti, politi-
cieni ne permit să formulăm următoarele propuneri referitor la modernizarea 
sistemului electoral din ţara noastră:
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• În scopul găsirii unui echilibru între reprezentarea proporţională a vo-
inţei poporului şi posibilitatea alegătorului de a-şi alege personal candidatul 
electoral, este necesară adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a 
modificărilor la Codul Electoral din 21 noiembrie 1997 privind introducerea 
scrutinului electoral mixt, care ar combina avantajele sistemelor electorale.

• Pentru a contracara fenomenul corupţiei, utilarea tehnologiilor ilegale în 
cadrul campaniei electorale, a înăspri legislaţia penală, în special art. 181(1) 
al Codului Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 aprilie 2002 „Coru-
perea alegătorilor”.

• Pentru a evita posibilitatea monopolizării puterii politice, a favoriza ex-
primarea voinţei alegătorului, creşterea responsabilităţii alesului în faţa ale-
gătorului, rezolvarea problemei reprezentativității, propunem modificarea 
Codului Electoral al Republicii Moldova prin reducerea pragului electoral 
pentru candidaţii independenţi la 1% şi partidele politice 3%, precum şi pre-
luarea practicii europene privind atribuirea din oficiu a 5–8 mandate de depu-
tat în forul legislativ pentru foştii preşedinţi ai Republicii Moldova, ai Curţii 
Constituţionale, ai Academiei de Ştiinţe.

În mod evident este necesară căutarea unui echilibru între necesitatea de a 
acorda alegătorului posibilitatea de a alege direct persoana dorită şi necesita-
tea unei reprezentări proporţionale echitabile a voinţei poporului.

În Republica Moldova, politicienii s-au obişnuit cu faptul că ei trebuie să 
deţină controlul total, alegătorilor oferinduli-se o opţiune cât mai îngustă în 
alegere, fie votezi întreaga listă aşa cum ţi se prezintă, fie stai acasă. În aşa 
fel, liderii politici joacă rolul decisiv în cadrul proceselor electorale, fără ca 
alegătorul să-şi poată exprima pe deplin voinţa. Prin urmare, avem o mani-
festare diformată a voinţei alegătorului, pentru că, chiar dacă votăm o listă, 
s-ar putea să avem dubii extrem de serioase faţă de unii candidaţi de pe acea 
listă. Asupra acestora nu putem să ne exprimăm nemulţumirea decât stând 
acasă, iar dacă totuşi votăm lista, în pofida nemulţumirii faţă de ei, prin votul 
exprimat contribuim la alegerea lor. Astfel, alegătorul este forţat fie să nu-şi 
exprime dreptul de a alege, fie să-şi exprime voinţa într-o formă deformată.

Constantin SOLOMON, 
doctor habilitat în științe politice,

profesor universitar
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SISTEMUL PARTIDIST 
ȘI LEADERSHIPUL POLITIC

Un stat clar definit, cu granițe fixe și necontestate, reprezintă o premi-
să esențială pentru democrație. Desfășurarea alegerilor democratice este 
considerată începutul democratizării. Idealul democratic a inspirit geneza 
partidelor politice cu diferite doctrine şi constituirea sistemului multiparti-
dist din Republica Moldova. După declararea suveranității și independenței 
statului, anume partidelor politice le-a revenit sarcina de a asigura metabo-
lismul într-un sistem politic în formare. Partidele politice au menirea de a 
reprezenta, de a exprima, de a transmite și de a angrena ideile cetățenilor, 
interesele și opiniilor cu privire la interesul comun. Graţie principiului 
reprezentativității, cele mai credibile partide au devenit, în Parlamentul 
Republicii Moldova, o expresie a suveranității poporului.

Ştiinţa politică însumează zeci de definiţii ale partidului politic. Dintre 
ele considerăm unele deosebit de relevante pentru spiritul şi cultura politi-
că naţională. Astfel, Alexis de Tocqeuville observa: „Când cetățenii diferă 
între ei asupra punctelor de interes pentru toată țara, cum ar fi de pildă 
principiile generale de guvernare, atunci vedem născându-se ceea ce eu nu-
mesc a fi într-adevăr partide”. Dominantă însă este abordarea fenomenului 
partidist ca luptă pentru putere şi exercitarea ei. Aşa de exemplu, produs 
al democraţiei şi al sufragiului universal, partidul politic este pentru Max 
Weber „o întreprindere politică colectivă a celor interesaţi de putere”, fără 
de care democraţia reprezentativă, bazată pe alegeri libere şi corecte, este 
de neconceput. Şi pentru Maurice Duverger această organizaţie cu funcţii şi 
roluri specifice vizează cucerirea şi exercitarea puterii politice.

În Republica Moldova, puterea partidului politic este determinată de 
fenomenul leadershipului politic. Partidele politice sunt puternic persona-
lizate. Alegătorul percepe mesajul partidului nu pe dimensiunea ideologi-
că, doctrinară, ci pe cea a imaginii liderului de partid. Această suprapunere 
imagologică este decisivă în campaniile politice şi electorale din Republica 
Moldova. Procesul de democratizare embrionară și de abolire a sistemului 
monopartidist cu partid totalitar în RSS Moldovenească s-a desfășurat în 
contextul unui peisaj integru de slăbire și prăbușire a colosului sovietic.

Ca parte integrantă a sistemului politic, partidele, fiind la putere sau în 
opoziţie, îndeplinesc funcţii diferite și influenţează procesele de luare a de-
ciziilor politice. Ele formulează politica guvernării, determinând politicile 
interne şi vectorul extern al țării. Totodată, partidele recrutează şi educă 
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viitori lideri politici, nominalizează candidaţii săi la alegeri sau îi numeşte 
în poziţii politice. În Republica Moldova, partidele au devenit principalul 
furnizor de leadership.

Primul act normativ care a pregătit premisele necesare pentru constitu-
irea unui sistem multipartidist până la proclamarea independenței statului 
moldovenesc Republica Moldova din 27 august 1991 a fost Decretul Prezi-
diului Sovietului Suprem al RSSM din august 1989 privind modul provizo-
riu de înregistrare a asociațiilor obștești ale cetățenilor în RSSM . Decretul 
a fost urmat de Hotărârea Cabinetului de Miniștri al RSSM (nr. 254 –256), 
emisă pe 26 octombrie 1989, prin care se intenționa aplicarea Decretului 
în cauză și înregistrarea conform legislației nou-adoptate a primelor pa-
tru grupuri politice: Frontul Popular din Moldova, Interfrontul Unitatea–
Edinstvo, Mișcarea Populară „Gagauz Halki” și Societatea Culturală a 
Bulga rilor „Vizrojdenie”.

În acest fel, primele alegeri libere pentru Sovietul Suprem din 25 februa-
rie 1990 și 10 martie 1990 (în două tururi succesive) s-au desfășurat, în con-
formitate cu Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu privire 
la alegerile de deputați ai R.S.S. Moldovenești, în condițiile unui pluralism 
politic incipient. Pentru alegerea de deputați ai poporului se constituiau 380 
de circumscripții electorale cu un număr aproximativ egal de alegători. Din 
partea fiecărei circumscripții electorale era ales câte un deputat al poporului.

 Dreptul de a propune candidați pentru alegerile de deputați ai poporu-
lui RSSM – în conformitate cu cadrul legal – aveau colectivele de mun-
că, organizațiile obștești, colectivele de elevi și studenți ale instituțiilor de 
învățământ mediu de specialitate și superior (secțiile de zi), adunările 
alegătorilor la locul de trai și ale militarilor în unitățile militare.

Deputatul era în drept de a se uni în grupuri și în cluburi permanente și 
temporare ale deputaților. Alegerile de deputați ai poporului se efectuau în 
circumscripții electorale (380) cu un singur manadat pe baza votului univer-
sal, egal, direct, liber și secret.

În urma acestui scrutin, Frontul Popular, bucurându-se de o popularitate 
deosebită, obține 30% din numărul total al mandatelor din Sovietul Suprem 
al RSSM. Această performanță electorală îi va permite formațiunii să pre-
tindă la cele mai importante poziții în primul legislativ suveran al RSSM, 
ales în mod direct și deschis într-un sistem dominat încă de Partidul Comu-
nist, care potrivit Constituției de atunci, era „hegemon și conducător”. La 
10 mai 1990, Sovietul Suprem al RSSM ia decizia de a suspenda articolele 
6, 7 și 49 ale Constituției RSSM, care garantau „rolul de nucleu al sistemului 
politic” și de „forță conducătoare a societății sovietice”.
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Mișcarea Democratică pentru susținerea Restructurării, în baza căreia, 
la 20 mai 1989, ia naștere Frontul Popular din Republica Moldova (FPM), 
a fost un germene al partidelor politice de sorginte democratică cu mesaj 
anti-totalitarist. În cadrul celui de-al III-lea Congres, din 15-16 februarie 
1992, FPM devine un partid de orientare creștin-democratică, intitulându-
se Frontul Popular Creștin Democrat. Din 1 decembrie 1999, formaţiunea 
îşi schimbă titulatura, devenind Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD).

Accentuarea curentului radical în sânul conducerii FPM, între 1991–
1992, s-a soldat cu plecarea unor lideri de opinie din rândurile formațiunii 
și apariția unor formaţiuni politice. Așa a fost înființat Blocul Țăranilor și 
Intelectualilor de către A. Moșanu, N. Dabija, V. Nedelciuc și V. Matei.

La finele anului 1990 este înregistrat ca primul partid doctrinar Partidul 
Social-Democrat, sub conducerea lui Oazu Nantoi, și acesta descendent al 
FPM, care își propunea ca obiectiv să obțină recunoașterea largă a societății 
în calitate de promotor al drepturilor sociale, economice și politice ale gru-
purilor vulnerabile, recunoscute în condițiile pluralismului politic și ale 
principiilor economiei competitive de piață.

Concomitent cu instituționalizarea opțiunilor de centru-dreapta, se con-
stituie și cele de stânga politică. La 8 iulie 1989 este oficializată mișcarea 
Interfront, care activa de mai mult timp, fiind constituită preponderent din 
reprezentanți ai minorităților etnice din Republica Moldova. Interfrontul 
pleda, de fapt, pentru refacerea URSS. La Congrersul II din 22 decembrie 
1991 Interfrontul s-a transformat în Unitate-Edinstvo. Această formațiune 
trebuia să înregimenteze simpatizanţii stângii politice și valorile promova-
te de fostul Partid Comunist din Republica Moldova, interzis după puciul 
eșuat de la Moscova din 19 august 1991. Un Decret emis de președintele 
RSSM, Mircea Snegur, pe 22 august 1991, anunța confiscarea imediată a 
tuturor proprietăților și resurselor care aparțineau la acea dată Partidului 
Comunist. 

Adjudecându-și centrul politic, deputaţii agrarieni din forul legislativ al 
Republicii Moldova, care formau cea mai largă fracțiune politică – „Viaţa 
Satului” – susţinuţi de preşedinţii de colhozuri şi directori de sovhozuri, 
convoacă la 19 octombrie 1991 Congresul de constituire a Partidului Demo-
crat Agrar din Moldova (PDAM). 

În afară de partidele nominalizate, în acea etapă de constituire a plura-
lismului politic apar mai multe partide mici de diferite orientări doctrinaire, 
printre acestea: Partidul Naţional Liberal (1991), Partidul Reformei (1992), 
Partidul Ecologist (1992) etc.

Deja la 17 septembrie 1991, Sovietul Suprem adoptă Legea privind par-
tidele şi alte organizaţii obşteşti, care reglementează condiţiile şi principiile 
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constituirii, funcţionării şi dezvoltării partidelor şi altor organizaţii social-
politice. Adoptarea acestei legi a stat la sorgintea afirmării pluralismului 
politic în Republica Moldova și a fost o contribuție importantă în crearea 
cadrului juridic necesar pentru afirmarea pluralismului politic în tânărul stat 
suveran și democratic.

Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte or-
ganizaţii social-politice a determinat condițiile și principiile constituirii, 
funcționării și dizolvării partidelor și altor organizații social-politice. La 
17  septembrie 1991, Ministerul Justiției anunța existența a 13 grupuri social-
politice înregistrate în Republica Moldova. 

Parlamentul de legislatura a XII-a a intrat în conştiinţa naţională drept 
Parlamentul Independenţei. El a adoptat la 23 iunie 1990 Declaraţia suve-
ranităţii Republicii Sovietice Socialiste Moldova, iar la 27 august 1991  – 
Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Au fost, de asemenea, 
adoptate legile privind Tricolorul în calitate de Drapel de Stat, privind Ste-
ma şi Imnul de Stat ale Republicii Moldova şi altele.

În condiţiile apariţiei, la începutul anilor ’90, în estul Republicii Moldo-
va a unei regiuni separatiste autoproclamate, precum şi a faptului că depu-
taţii din raioanele din stânga Nistrului şi cei de la Comrat boicotau şedinţele 
Legislativului, pentru a depăşi situaţia de criză, dar şi în scopul creării unui 
Parlament profesionist, pe bază de pluripartitism, la 12 octombrie 1993 
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a autodizolvat. 

Adoptarea Legii privind alegerile parlamentare din 14 octombrie 1993 a 
marcat începutul unei noi etape în evoluția sistemului pluralist în Republica 
Moldova. O prevedere nouă a legii în cauză ținea de introducerea sistemu-
lui proporțional în alegeri și de utilizarea unui prag electoral de 4% pentru 
partidele politice. 

O altă schimbare esențială cuprinsă în noile reglementări electorale ținea 
de descreșterea radicală a numărului de deputați: de la 380 în perioada 
Sovietului Suprem al RSSM în 1989-1990 până la 104 conform Legii des-
pre alegerile parlamentare din 1992 și până la 101, conform Constituției 
Republicii Moldova din iulie 1994.Totodată, a fost redusă și perioada man-
datului de deputat de la 5 la 4 ani.

În 19 octombrie 1993, președintele Republicii Mircea Snegur a promul-
gat modificările la Legea despre partidele și organizațiile social-politice. 
Către 1 octombrie 1993, la Ministerul Justiției erau înregistrate 26 de par-
tide și formațiuni politice.
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Partidele parlamentare după alegerile anticipate 
din 27 februarie 1994

La 27 februarie 1994 au avut loc alegeri parlamentare (anticipate) în 
baza unei noi legi privind alegerea legislativului. La scrutinul parlamen-
tar au participat 33 de concurenţi electorali, inclusiv 4 blocuri electorale, 
9 partide sau mişcări social-politice şi 20 de candidaţi independenţi. 

În urma alegerilor din 27 februarie, patru concurenţi electorali au depăşit 
pragul electoral, fiind reprezentaţi în Parlamentul de legislatura a XIII-a: 
Partidul Democrat Agrar din Moldova (43,18% din voturi, 56 mandate), 
Blocul electoral Partidul Socialist şi Mişcarea „Unitate-Единство” (22%, 
28 mandate), Blocul electoral „Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor” (9,21%, 
11 mandate) şi Blocul electoral „Alianţa Frontului Popular Creştin Demo-
crat” (7,53%, 9 mandate).

Din 1994 raioanele din stânga Nistrului nu mai au reprezentanți în forul 
legislativ de la Chișinău.

Anii 1994-1998 sunt cunoscuți în istoria politică a Republicii Moldova 
ca perioadă a guvernării agrariene, graţie obținerii majorităţii în forul legi-
slativ de către Partidul Democrat-Agrar din Republica Moldova. Funcţiile 
cele mai înalte în stat le revin reprezentanţilor acestui partid: M. Snegur – 
preşedinte al Republicii, A. Sangheli – prim-ministru. 

După parlamentarele – 1994 se observă conturarea unui sistem multi-
partidist cu partid predominant – PDAM. PDAM devansează următorul 
concurent electoral, Partidul Socialist şi Mişcarea „Unitate-Edinstvo”, cu 
21 procente. În acest context postelectoral, agrarienii dispun de o majoritate 
confortabilă pentru a-şi legitima un guvern monocolor, condus de agraria-
nul Andrei Sangheli.

Partidele parlamentare după scrutinul din 22 martie 1998

Deşi pe piața electorală se observă un model de pluripartidism atomizat, 
după alegerile parlamentare din 22 martie 1998 doar patru concurenţi elec-
torali depăşesc pragul electoral: Partidul Comuniştilor (30,01% voturi, 40 
mandate), Blocul electoral „Convenţia Democrată din Moldova” (19,42%, 
26 mandate), Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” 
(18,16%, 24 mandate) şi Partidul Forţelor Democratice (8.84%, 11 mandate). 

În peisajul parlamentarist se conturează un sistem pluralist cu partid 
dominant. Rolul de partid dominant îi revine Partidului Comuniştilor din 
Republica Moldova, care și-a devansat cu 10,6% principalul oponent poli-
tic  – Convenţia Democrată din Moldova. Dominanţii deţin 40 de mandate, 
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fapt ce nu le permite să-şi legitimeze propriul guvern fără de coaliţii politice 
cu alţi actori parlamentari. În această etapă de modernizare politică a statu-
lui moldovenesc iau naştere alianţele de guvernare şi, respectiv, guvernele 
formate pe criterii algoritmice. Pe scena politică apare Alianţă pentru 
Democraţie şi Reforme (ADR), constituită din 61 de deputaţi, reprezen-
tanţi ai dreptei şi centrului politic, vs 40 de deputaţi comunişti. În aceste 
condiţii, din perspectiva abordării fenomenului partidist de către politologul 
italian G.  Sartori, se conturează un sistem pluralist moderat, iar crearea unui 
guvern de coaliţie constituie una din trăsăturile distincte ale pluralismului 
moderat.

Prin urmare, sistemul pluripartidist moderat cu coaliţii guvernatoare de-
vine, la această etapă a evoluției sistemului politic, unul simptomatic pentru 
Republica Moldova. 

Dreapta politică este reprezentată în Parlament de două formaţiuni: 
Blocul Convenția Democrată şi Partidul Forțelor Democrate cu 37 de parla-
mentari. Stânga politică parlamentară este reprezentată de către comunişti, 
iar centrul politic – de către Blocul electoral „Pentru o Moldovă Demo-
cratică şi Prosperă”.

Liderul Blocului electoral „Convenţia Democrată din Moldova” (CDM) 
a fost Mircea Snegur. Tactica de personalizare a Convenției prin prezența 
pe lista electorală a primului preşedinte al Republicii, Mircea Snegur, se 
confirmă și în unul din sloganele de campanie ale formaţiunii: „Votaţi 
Echipa Snegur. Votaţi Ceasul! Votează forţa cea liniştită şi dreaptă!” Din 
componența CDM fac parte 5 formațiuni politice, având în avangardă par-
tidul condus de Mircea Snegur Partidul Renașterii și Concilierii: Frontul 
Popular Creștin Democrat (condus de Iu. Roșca), Partidul Ecologist Alianța 
verzilor, Liga Democrat-creștină a Femeilor, Partidul Țărănesc Creștin-
Democrat (redenumit Partidul Popular Republican, președinte N. Andronic, 
la 13 aprilie 2014 partidul a fost preluat de omul de afaceri Renato Usatîi).

Liderul Blocului electoral „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” 
a fost Dumitru Diacov. Se conturează aceeași strategie de consolidare a blo-
cului în jurul liderului charismatic. Formațiunea l-a promovat pe candidatul 
independent Petru Lucinschi în competiția pentru alegerile prezidențiale 
din noiembrie – decembrie 1996. Numele lui Lucinschi este utilizat și în 
sloganul BePMDP: „Votaţi echipa lui Lucinschi. Votaţi Rândunica!” 

Președintele Partidului Forţelor Democratice, condus de Valeriu Matei, 
vine în campanie cu sloganele electorale: „Votaţi Cocoşul – votaţi Partidul 
Forţelor Democratice! Un lider tânăr, o echipă tânără! Partidul Forţelor De-
mocratice – o echipă împotriva sărăciei şi a mafiei!”
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Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, condus de Vladimir 
Voronin, participă în competiția electorală cu sloganul: „Alege o viaţă 
demnă – votează pentru Partidul Comuniştilor din Republica Moldova”. 
În joncțiunea dintre imaginea partidului comuniștilor și cea a lui Voronin, 
prioritară a fost cea dintâi, simbolistica partidului. În anul 1993, după re-
punerea în legalitate a PCRM, prin decizia Prezidiului Sovietului Suprem 
din 22 octombrie, Partidul Comunist își schimbă denumirea în Partidul 
Comuniștilor din Republica Moldova. Din 1993 Vladimir Voronin devine 
co-președinte al Comitetului organizatoric al Partidului Comuniștilor din 
Republica Moldova. În anul 1994 este ales prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

PCRM participă la alegerile locale din 1995. La alegerile pentru funcția 
de președinte al Republicii Moldova din anul 1996 Vladimir Voronin este 
candidatul comuniștilor la funcția de președinte al Republicii Moldova și 
obține 10,23% din voturi, clasându-se, după primul tur de scrutin, pe lo-
cul trei din cei 9 candidați, după M. Snegur, cu 38,75% și P. Lucinschi cu 
27,69%.

După revizuirea Constituției Republicii Moldova și schimbarea formei 
de guvernare și, implicit, a modului de alegere a președintelui Republicii, 
în cadrul forului legislativ, V. Voronin este înaintat la funcția supremă în 
stat de către fracțiunea comunistă. Eșuarea primului exercițiu de alegere a 
președintelui de către deputați se soldează cu dizolvarea parlamentului și 
desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate. Acestea vor aduce o victo-
rie detașată și incontestabilă PCRM.

Partidele parlamentare după alegerile anticipate 
din 25 februarie 2001

La alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001, organizate 
ca urmare a incapacităţii Parlamentului de a alege şeful statului în decem-
brie 2000, au participat 27 concurenţi electorali, inclusiv 5 blocuri electo-
rale, 12  partide şi mişcări social-politice şi 10 candidaţi independenţi. În 
urma alegerilor din 25 februarie, trei concurenţi electorali au depăşit pra-
gul electoral: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (50,07% din 
voturi, 71  mandate), Blocul electoral „Alianţa Braghiş” (13,36% din vo-
turi, 19 mandate) şi Partidul Popular Creştin Democrat (8,24% din sufragii, 
11  mandate).

Blocul electoral „Alianţa Braghiş” a pus miza electorală pe strategia per-
sonalizării. Punctul de atracţie a votanţilor urmând a fi premierul D. Braghiş 
Sloganele electorale conțin numele premierului, degrevat din funcția pe 



– 109 –

durata desfășurării campaniei: „Toţi promit – Braghiş face! Votează 
„Alianţa Braghiş”!

După scrutinul parlamentar din 2001 se conturează un sistem multipar-
tidist cu partid predominant. În noul for legislativ fracţiunea comunistă, 
care deţine 71 de mandate, are o majoritate constituţională, ce-i permite 
nu doar alegerea guvernului monocolor, a preşedintelui Republicii, dar şi 
posibilitatea de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova.

Partide parlamentare după scrutinul din 6 martie 2005

La scrutinul parlamentar au participat 2 blocuri electorale, 9 partide și 
mişcări social-politice.

În urma alegerilor din 6 martie, trei concurenţi au depăşit pragul elec-
toral, urmând să fie reprezentaţi în Parlamentul de legislatura a XVI-a. Fa-
voritul campaniei rămâne a fi PCRM, care obține 45,98% din voturi, 56 
mandate. Blocul electoral „Moldova Democrată”, condus de Serafim 
Urecheanu, obține 28,53%, 34 mandate. Alt partid politic parlamentar este 
Partidul Popular Creştin-Democrat cu 9,07% din sufragii, 11 mandate.

În anul 2005 potenţialul parlamentar al PCRM devine identic cu cel al 
Partidului Democrat Agrar din Moldova după scrutinul din 1994 – ambele 
dispunând de 56 de mandate. În această etapă de constituire a sistemului 
politic în Republica Moldova se conturează un sistem multipartidist cu 
partid dominant. J. Blondel numeşte dominante partidele care obţin peste 
40% din sufragii. Aceste partide sunt considerate partide puternice. În abor-
darea lui Blondel, partide mijlocii pot fi considerate cele care obţin în jur de 
20%, partide intermediare – 15% şi partide mici – 10% din voturi.

Această perioadă este marcată de o tendinţă de ştergere a frontierelor 
ideologice dintre partidele aflate la putere şi cele din opoziţie, dintre stân-
ga şi dreapta eşichierului politic. Astfel, promovarea vectorului european 
face parte atât din ofertele electorale prezente în retorica dreptei politice, 
cât şi cea a stângii comuniste. Mai mult, votul acordat pentru menţinerea 
unui al doilea mandat preşedintelui comunist Vladimir Voronin a dus la 
convergența – în forul legislativ – a extremelor eşichierului politic. Pentru 
un preşedinte comunist au votat, alături de deputaţii comunişti, deputaţii 
creştin-democraţi şi democraţii, cei din urmă retrăgându-se, în ajun, din 
rândurile BMD.

Blocul electoral „Moldova Democrată” s-a consolidat în jurul Partidu-
lui „Alianța Moldova Noastră”, constituit la 19 iulie 2003, prin fuziunea 
Alianţei Social-Democratice din Moldova (ASDM), Partidului Liberal (PL) 
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şi Alianţei Independenţilor din Moldova (AIRM). La 27 iunie 2003, Con-
gresul al VI-lea al AMN l-a ales pe Serafim Urechean, primar general al 
municipiului Chișinău, lider unic al partidului. În plan ideologic, AMN s-a 
condus de doctrina social-liberală. După scrutinul din 2010 AMN, care nu 
a reușit să treacă pragul electoral, va fuziona cu PLDM, dispărând astfel de 
pe scena politică moldovenească. 

La 21 decembrie 2007, Parlamentul Republicii Moldova adoptă o nouă 
variantă a Legii privind partidele politice. Potrivit Legii, la momentul con-
stituirii partidului, membrii acestuia trebuie să fie domiciliaţi în cel puţin 
jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din 
Republica Moldova, dar nu mai puţin de 120 de membri în fiecare din uni-
tăţile administrativ-teritoriale menționate. Fiecare partid politic se înteme-
iază şi activează în baza statutului şi programului propriu.

Toate partidele au drepturi egale de participare la alegerea Parlamentu-
lui şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În perioada campaniilor 
electorale, tuturor partidelor politice care participă la campania electorală 
şi candidaţilor acestora la funcţii elective li se acordă gratuit şi în condiţii 
de echitate, în modul stabilit de lege, timp de antenă la posturile publice de 
radio şi televiziune.

Partidele politice au dreptul de a desfăşura mitinguri, demonstraţii, orice 
alte întruniri în modul stabilit de lege.

Activitatea partidului politic poate fi limitată dacă prin acţiunile acestuia 
se aduc prejudicii grave pluralismului politic sau principiilor democratice 
fundamentale.

Conform art. 25 al Legii privind partidele şi alte organizaţii social-
politice, surse de finanţare a partidelor politice sunt: a) cotizaţiile de membru 
de partid; b) donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de 
agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de 
partid; c) subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei 
legi şi legii bugetare anuale. 

În Republica Moldova se interzice finanţarea directă şi indirectă, sus-
ţinerea materială sub orice formă a partidelor politice de către alte state 
şi organizaţii internaţionale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii 
finanţate de către stat sau care au capital de stat, capital străin, de către orga-
nizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase, de către cetăţenii 
Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate, de către persoane fizice 
care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, de către persoane anonime.

Articolul 28, care prevedea finanțarea din bugetul de stat a partidelor po-
litice, cheltuieli estimate la 0,2% din venituri, urma să se aplice de la 1  iulie 
2013, dar nu este implementat până în prezent.
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Parlamentul RM tergiversează adoptarea Legii privind finanțarea parti-
delor politice. Moldova este unica țară europeană în legislația căreia lipsește 
o lege privind finanțarea partidelor politice. 

La 17 iunie 2014, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de Lege 
privind finanţarea partidelor. Formaţiunile politice urmează să primească 
alocaţii din bugetul de stat în funcţie de performanţele obţinute în alegerile 
parlamentare sau locale. În proiect au fost prevăzute şi sancţiuni pentru în-
călcarea legislaţiei privind finanţarea partidelor. Legea votată nu va fi apli-
cată pentru ciclul electoral din anul 2014. Partidele politice vor fi finanţate 
de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Cuantu-
mul alocaţiilor se aprobă în Legea bugetului de stat pe anul respectiv, cota 
procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de 
stat. 50% din sumă se distribuie partidelor politice proporţional performan-
ţelor obţinute la alegerile parlamentare şi 50% proporţional performanţelor 
obţinute la alegerile locale generale. Proiectul propune deschiderea de către 
partidele politice a unui cont bancar special, cu menţiunea: „Fond electoral”, 
unde vor fi transferate toate contribuţiile băneşti  oferite partidelor, inclusiv 
donaţiile şi cotizaţiile de membru. O persoană fizică poate face donaţii unui 
sau mai multor partide politice. Donaţiile nu pot depăşi 20 de salarii medii 
lunare pe economie stabilite pe anul respectiv. Totodată, donaţiile făcute de 
o persoană juridică nu pot depăşi 40 de salarii medii lunare pe economie. 
Sursele anuale ale unui partid politic provenite din cotizaţii de membru şi 
donaţii nu pot depăşi echivalentul a 0,25% din veniturile prevăzute în buge-
tul de stat pentru anul respectiv. Se interzice finanţarea directă sau indirectă 
a campaniilor electorale ale concurenţilor electorali de către alte state, de 
către instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de 
către persoanele fizice care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.

Scopul adoptării legii în cauză este excluderea finanțărilor din partea 
grupărilor oligarhice și permanentizarea activității partidelor. Adoptarea 
unei astfel de legi ar fi o soluţie şi împotriva corupţiei, care afectează acti-
vitatea partidistă în Republica Moldova.

Actualmente, finațarea campaniilor electorale și a partidelor politice se 
efectuează în conformitate cu Regulamentul CEC din 16.07.2010. Astfel, 
finanţarea privată a partidelor politice o constituie „sursele de finanţare 
care provin din cotizaţiile de membru, donaţii şi alte venituri, precum acti-
vitatea editorială, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii 
sale şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut”.

Finanţarea campaniilor electorale se efectuează  cu respectarea urmă-
toarelor condiţii:
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Concurentul electoral înregistrat va deschide la bancă un cont cu men-
ţiunea „Fond electoral”, în care vor fi virate mijloace financiare proprii şi 
cele primite de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară, în scopul finanţării 
campaniei electorale. Plafonul mijloacelor ce pot fi virate în fondul  electoral 
al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.

Partide parlamentare după scrutinul din 5 aprilie 2009

În urma alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, la care au participat 
21 concurenţi electorali, patru concurenţi electorali au depăşit pragul elec-
toral, urmând să fie reprezentaţi în Parlamentul de legislatura a XVII-a: Par-
tidul Comuniştilor din Republica Moldova (49,48% din voturi, 60 mandate) 
și trei partide liberale – Partidul Liberal (13,13%, 15 mandate), Partidul 
Liberal-Democrat din Moldova (12,43%, 15 mandate) şi Alianţa „Moldova 
Noastră” (9,77%, 11 mandate).

Conferința de constituire a Partidului Liberal (PL), succesorul de drept 
al Partidului Reformei (PR), a avut loc la 5 septembrie 1993. Congresul II 
al partidului din 24 aprilie 2005 a decis redenumirea Partidului Reformei în 
Partidul Liberal. Mihai Ghimpu a fost ales preşedinte al partidului, iar PL se 
revendică ca o formaţiune politică liberală de dreapta. Prima victorie electo-
rală a PL a fost obținerea mandatului de primar al municipiului Chișinău în 
alegerile locale din 2007. În primul tur de scrutin pentru funcţia de primar 
al municipiului Chişinău niciunul din cei 18 candidaţi nu a acumulat 50% 
din voturile alegătorilor necesare pentru victoria în alegeri. Din această ca-
uză, pe 17 iunie a fost organizat turul doi de scrutin, în care au participat 
Veaceslav Iordan, candidatul PCRM, şi Dorin Chirtoacă, candidatul PL, 
care au obţinut cel mai mare număr de voturi pe 3 iunie – 27,62% şi, re-
spectiv, 24,37%. În turul II de scrutin, Dorin Chirtoacă obţine 61,17% din 
voturi. 

În scrutinul parlamentat din 5 aprilie 2009, Partidul Liberal a fost sus-
ţinut de către electoratul pro-român al PPCD-ului, decepționat de votul lui 
Iu.  Roșca, pro-Voronin, din 4 aprilie 2005.

Parlamentul de legislatura a XVII-a nu a reuşit să aleagă preşedintele 
Republicii Moldova, circumstanţe ce au dus la dizolvarea Parlamentului și 
desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate.

Partidele parlamentare după alegerile anticipate 
din 29 iulie 2009

În urma scrutinului din 29 iulie, cinci concurenţi electorali au depăşit 
pragul electoral: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (44,69% 
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din voturi, 48 mandate), Partidul Liberal Democrat din Moldova (16,57%, 
18 mandate), Partidul Liberal (14,68%,15 mandate), Partidul Democrat 
din Moldova (12,54%,13 mandate) şi Alianţa „Moldova Noastră” (7,35%, 
7  mandate).

Nici această garnitură parlamentară nu a reuşit alegerea preşedintelui 
Republicii Moldova. Parlamentul este dizolvat prin decret prezdențial, iar 
la 28 noiembrie 2010 în Republica Moldova au avut loc din nou alegeri 
parlamentare (anticipate).

Partidele parlamentare după alegerile anticipate 
din 28 noiembrie 2010

La acest scrutin au participat 40 de concurenţi electorali. În urma sufra-
giului din 28 noiembrie, patru concurenţi electorali au depăşit pragul electo-
ral, urmând să fie reprezentaţi în Parlamentul Republicii Moldova: Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova (39,34% din voturi, 42 mandate), Par-
tidul Liberal Democrat din Moldova (29,42%, 32 mandate), Partidul De-
mocrat din Moldova (12,70%, 15 mandate) şi Partidul Liberal (9,96%, 12 
mandate). Dintre formațiunile democratice care au accesat pragul electoral 
în scrutinul anterior AMN rămâne dincolo de pragul electoral, obținând 
doar 2,5% din sufragii. (Vezi Anexa 1).

În urma scrutinului din 30 noiembrie 2014, cinci formațiuni politice 
obțin calificativul de partide parlamentare în Parlamentul de legislatura a 
XX-a: PSRM cu 21,51% și 25 de mandate, PLDM – 20,16% din voturi și 
23 de mandate, PCRM – 17,48% și 21 de mandate, PDM – 15,80% și 19 
mandate, PL – 9,67%, 13 mandate.

Prezența partidelor politice din Republica Moldova
în marile familii politice europene şi mondiale

Cinci partide politice din cadrul sistemului partidist autohton sunt pre-
zente în marile familii politice europene şi mondiale. Acestea sunt: Parti-
dul Democrat din Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, 
Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Popular Creștin Demo-
crat și Partidul Liberal Reformator. Dintre acestea patru sunt partide parla-
mentare, excepţie fiind Partidul Popular Creștin-Democrat, care, începând 
cu scrutinul parlamentar din 5 aprilie 2009, nu a mai reușit să treacă pragul 
electoral.

În anul 1999, când PPCD a obţinut statut de membru cu drepturi depline în 
Internaţionala Democrat-Creştină, era, la acel moment, singurul partid din 
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Republica Moldova cu afiliere internaţională. PPCD a devenit membru ob-
servator în PPE din 3 martie 2005, iar la 18 iunie 2012 abandonează această 
formațiune din proprie iniţiativă.

În declarația lansată de liderul PPCD, Iu. Roşca, cu acest prilej se con-
stată că, studiind documentele programatice ale PPE, discursul public al 
liderilor lui şi mai ales practicile demnitarilor internaţionali care sunt ex-
ponenţii acestei organizaţii, conducerea PPCD a ajuns la concluzia că din 
doctrina clasică a Democraţiei Creştine, gândită şi pusă în aplicare de fon-
datorii acestui curent politic, la ora actuală nu a mai rămas nimic. Vechea 
pleiadă a iluştrilor politicieni europeni, care s-a afirmat după cel de-al 
Doilea Război Mondial, a fost înlocuită de cele mai multe ori de nişte suc-
cesori care au pierdut orice relaţie cu valorile politice şi morale ale înain-
taşilor lor. Documentele şi discursurile oficialilor PPE sunt pătrunse de un 
limbaj radical liberal, iar din ataşamentul faţă de valorile Bisericii Creştine 
nu a mai rămas nici urmă, consideră Roșca. 

Totodată, formaţiunea în cauză acuză PPE de faptul că aceştia au avut 
o atitudine neutră faţă de guvernarea AIE din Moldova, care, potrivit lor, 
dau dovadă de un regim antidemocratic şi deţin ilegal puterea în stat. La 
fel, aceştia mai adaugă că “cea mai periculoasă şi mai antinaţională acţiune, 
pusă la cale de birocraţia europeană în cârdăşie cu puterea de la Chişinău, a 
reprezentat-o promovarea aşa-numitei legi anti-discriminare, rebotezată în 
ultimul moment în Legea egalităţii şanselor”. 

Tabelul 1
Participarea PPCD la alegerile parlamentare de la proclamarea 
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Cele mai memorabile sloganuri de campanie ale PPCD au fost:
„ Pentru o guvernare cu mâinile curate!” în campania din 2001, când 

primul pe listele electorale a fost înscris generalul Alexei.
„ Ascultă-ți inima!”, utlizat în parlamentarele  – 2005.



– 115 –

Partidul Liberal Democrat din Moldova este memru observator al 
Partidului Popular European (PPE).

La 10 februarie 2011, la Bruxelles, partidul Liberal Democrat din Re-
publica Moldova a fost primit oficial în cadrul Partidului Popular European 
(PPE) ca membru cu statut de observator. Acest statut poate fi modificat în 
funcţie de statutul Republicii Moldova faţă de UE, în cel de membru asociat 
sau membru cu drepturi depline. 

După europarlamentarele din 25 mai 2014, Partidul Popular European 
rămâne a fi cel mai puternic partid de centru-dreapta din Europa. Popular-
europenii deţin 212 mandate în forul legislativ european, fiind cel mai nu-
meros grup politic din Parlament. (Vezi Anexa 3).

În urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2010, PLDM, împreună 
cu alte două partide de orientare democratică – PD și PL, a reconstituit 
Alianţa pentru Integrare Europeană şi a acces la guvernare. Principalul 
obiectiv al partidului este reconstrucţia şi modernizarea Republicii Moldo-
va, crearea statului de drept şi a economiei de piaţă performante, amplifi-
carea proce sului de apropiere de UE. 

Din start, statutul de membru observator al PLDM le-a permis liderilor 
de opinie din acest partid să participe în activitatea organelor PPE. În cadrul 
campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 
PLDM a fost susţinut fățiș de către PPE. 

Sprijinul acordat de către actorii politici europeni liderului PLDM, Vlad 
Filat, a contribuit la crearea imaginii acestuia de promotor al integrării eu-
ropene şi chiar de „favorit al europenilor”. În ziua de 22 noiembrie 2010, în 
ultima săptămână de campanie electorală, la Chişinău soseşte în vizită pre-
şedintele Partidului Popular European, Wilfried Martens. Astfel, pe valul 
evenimentelor electorale, PLDM-ul solicită statut de membru-observator 
al Partidului Popular European. Cu acest prilej, staff-ul PLDM a organizat 
o ceremonie specială la Manej – o acţiune amplă de PR politic, atractivă 
pentru instituţiile media din ţară. Aici, în prezenţa a zeci de membri şi sim-
patizanţi ai formaţiunii, Martens a declarat că „ PLDM este cel mai puternic 
partid din Republica Moldova şi dacă ar avea drept de vot, la 28 noiembrie 
ar vota pentru Vlad Filat şi echipa sa”. 

Proiectul politic „PLDM” este până la ora actuală cel mai relevant mo-
del de lansare şi promovare pe scena politică autohtonă a unui partid poli-
tic în termeni record. Acesta a fost creat pe unda favorabilă a rezultatelor 
încurajatoare obținute de Vlad Filat în alegerile pentru funcţia de primar 
al municipiului Chişinău din vara 2007, atunci candidatul PDM. În aceas-
tă competiție electorală, Vladimir Filat a obţinut 6,83% din sufragii, fiind 
astfel devansat de către candidatul PCRM – 26,64%, cel al PL – 18,31%, 
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AMN – 12,26%. Un astfel de rezultat încurajator PDM obține pentru prima 
dată în municipiul Chișinău.

În scurt timp după scrutin, Filat decide să abandoneze Partidul Democrat 
și să-și formeze propriul partid. Partidul Liberal Democrat din Moldova a 
fost fondat la 8 decembrie 2007. PLDM s-a constituit ca un partid de centru-
dreapta, cu doctrină populară europeană modernă. La Congresul III Extra-
ordinar al PLDM, care a avut loc la 19 decembrie 2009, doctrina partidului 
a fost redefinită, PLDM devenind o formaţiune de esenţă conservatoare. De 
la fondarea sa, partidul a gravitat în jurul personalității charismatice a lui 
Vlad Filat.

La 5 aprilie 2009 PLDM participă deja la primele alegeri parlamentare, 
depăşind pragul electoral de 6% și obținând 12,43%. 

Partidul Liberal Democrat din Moldova în competiția din 30 noiembrie 
2014 pierde aproximat 10 % din bazinul electoral, obținând doar 20,16% 
sau 23 de mandate. Astfel, dacă în 2010 PLDM avea 29,42% din sufragii și 
32 de mandate, atunci în 2014 – 20,16% și 23 de mandate. Sloganul central 
de campanie a fost “Moldova, înainte spre un viitor European!” Viitorul 
european, reformele de modernizare a Republicii Moldova în parcursul eu-
ropean au fost temele de campanie ale liberal-democraților.

Diagrama 1
Evoluția electorală a PLDM, 2009 –2014

Cele mai inspirate sloganuri de campanie ale PLDM: 
„Moldova fără comuniști! Moldova fără Voronin!” (5 aprilie 2009);
„Moldova fără sărăcie!” (28 noiembrie 2010).
PLDM are un electorateducat, proeuropean, în principal, urban, relativ 

tânăr. Totuşi, a pierdut din capitalul imagologic, fiind măcinat de scandaluri 
de corupţie.

Parafarea, la 29 noiembrie 2013, în cadrul Summitului Parteneriatului 
Estic de la Vilnius, a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană constituie una dintre performanțele fundamentale ale 
Coaliției Pro Europene, în special, a PLDM. Or, gestionarul politicilor de 
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apropiere de UE a fost în acest interval de timp - 2010-2013- ex-ministrul 
de Externe, prim-ministrul liberal-democrat Iurie Leancă, care l-a succe-
dat pe Vlad Filat în funcția de șef al Guvernului de miniştri după demisia 
guvernului Vlad Filat (2) la 5 martie 2013.

Partidul Democrat din Moldova este membru cu drepturi depline al 
Internaționalei Socialiste. În perioada 21–22 iunie 2010, reunit la New York, 
Consiliul Internaționalei Socialiste a decis admiterea Partidului Democrat 
din Moldova (PDM) ca membru cu drepturi depline în rândurile sale. Din 
1  iulie 2008 până la acel moment, PDM deținea statutul de membru cu drept 
consultativ al Internaționalei Socialiste. 

Internaționala Socialistă întrunește partide apte să promoveze, atât pe 
plan intern, cât și internațional, principiile și valorile social-democrate. În 
prezent ea reunește peste 130 de partide și organizații politice de pe toate 
continentele. 

Partidul Democrat din Moldova a fost creat în baza Mișcării Pentru o 
Moldovă Democratică și Prosperă, în frunte cu Dumitru Diacov, constituită 
la 8 februarie 1997, pe eşichierul politic de centru. La alegerile parlamen-
tare din 22 martie 1998, Blocul electoral creat în baza MPMDP a obținut 
peste 18,16% din voturi și, respectiv, 24 de mandate în Parlament, ceea ce 
i-a permis să participle la guvernare în cadrul Alianței pentru Democrație 
și Reforme. În 1999, în fruntea Guvernului vine reprezentantul Mișcării 
pentru o Moldovă Democrată și Prosperă reformatorul Ion Sturza. În ale-
gerile parlamentare din 1998 mişcarea social-politică „Pentru o Moldovă 
Democrată şi Prosperă” se plasează pe locul III, fiind devansată de PCRM şi 
Blocul „Convenţia Democrată”. Succesul electoral înregistrat de MPMDP a 
fost în mare parte determinat de notorietatea preşedintelui Republicii Mol-
dova, Petru Lucinschi, și dorința de nou în retorica guvernării politice.

În primăvara 2000, mișcarea a fost transformată în Partidul Democrat 
din Moldova. Din 1997 – 2009 liderul formațiunii a fost Dumitru Diacov, 
care între 1998 – 2001 a deținut și funcția de speaker al legislativului. 

Cu toate acestea, la alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 PDM 
nu atinge pragul electoral de 6%, obţinând doar 5,02% din sufragii. 

În 2005 PDM a revenit în arhitectura forului legislativ al ţării graţie con-
stituirii Blocului Electoral „Moldova Democrată” în frunte cu ex-primarul 
municipiului Chişinău, Serafim Urecheanu. 

Între 2005 – 2009, PDM a trecut printr-o criză de identitate şi poziţionare 
politică, de unde şi modestul rezultat în scrutinul parlamentar din 5 aprilie 
2009 – 2,97% din sufragii. În municipiul Chişinău – 1,61% din sufragii, 
fiind un vot derizoriu, de blamare a chişinăuienilor pentru democraţi.
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Perioada 2009 –2010 reprezintă faza de descendenţă, dar şi de ascensi-
une a Partidului Democrat. Un impact serios asupra rebranding-ului Parti-
dului Democrat din Moldova l-a avut înrolarea în partid a lui Marian Lupu. 
Alegerile din 29 iulie 2009 au „reanimat”, practic, partidul după un eșec 
electoral.

Promovarea lui Marian Lupu, care abandonează PCRM, în fruntea par-
tidului, reprezintă un model clasic de funcţionare pe piaţa politică moldo-
veneasacă a paradigmei „liderul-locomotivă”. Marian Lupu – președinte 
PDM – va rămâne în istoria scurtă a parlamentarismului şi competiţiei de-
mocratice din Republica Molodva ca unul dintre cele mai rezonabile şi de 
succes strategii de marketing electoral.

Constatăm astfel identificarea unei strategii de succes, care readuce 
PDM-ul în elita partidelor parlamentare grație exploatării fenomenului le-
adershipului politic. Rezultatele au fost copleşitoare. Bunăoară, în munici-
piul Chişănău PDM-ul acumulează deja 10,55% faţă de anterioarele 1,6% 
din 5 aprilie 2009. În 11 raioane PDM a obținut peste 11% din voturi. Slo-
ganul de campanie: „Să oprim războiul politic!” a avut un impact rezo-
nabil asupra opiniei electorale. Or, tragicele evenimente din 6–7 aprilie, 
când au fost devastate sediile Parlamentului și Președinției, iar tinerii au 
fost schingiuți prin comisariatele de politiție din capitală, au dezbinat și au 
înfricoșat societatea. În această conjunctură era necesar un lider conciliant, 
ex-comunistul Marian Lupu. 

PDM este, până la ora actuală, unicul partid din Republica Moldova care 
a reuşit să alterneze victoriile şi eşecurile electorale, revenind, în cele din 
urmă, pe „tabla de şah” a guvernării. Practica din mediul autohton ne de-
monstrează că partidele care au pierdut alegerile parlamentare o dată, nu se 
mai pot revanșa. Bunăoară, Partidul Democrat Agrar (1994 –1998); PPCD 
(1994 –2009, 5 aprilie); „Alianța Moldova Noastră”, care după eșecul par-
lamentar din 29 iulie 2009 a fuzionat cu PLDM. 

În ultima săptămână de campanie (28 noiembrie 2010) pe listele elec-
torale ale partidului, cu nr. 2, este inclus omul de afaceri Vlad Plahotniuc. 
Anume din acest motiv pe parcursul campaniei PDM a fost ținta unor ata-
curi de PR „negru”, lansate împotriva omului de afaceri V. Plahotniuc, 
implicit – M. Lupu. 

Între anii 2009 –2013 se observă o sporire a interesului oamenilor de 
afaceri faţă de sfera politicului. O confirmare a ipotezei lansate este aflarea 
în politică a lui Vlad Filat, preşedinte PLDM, şi lansarea în cursa politică a 
lui Vladimir Plahotniuc, vicepreşedinte PDM. 

După implicarea în politică a oamenilor de afaceri, politiolgii moldoveni 
au catalogat fenomenul prin sintagma oligarhizarea partidelor.
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După scrutinul din 30 noiembrie, PDM a reușit să-și consolideze po-
tențialul în forul legislativ obținând 15,8%, cu 3% din sufragii mai mult 
decât în Parlamentul de legislatura a XIX-a. Sloganul central de campanie  – 
„Creștem Moldova!” În această campanie PD vine cu două elemente de no-
utate în managementul campaniei: organizarea, în premieră pentru Republi-
ca Moldova, a alegerilor primare și lansarea expresului „Vocea Moldovei” 
cu participarea miniștrilor democrați și a liderilor de opinie la întâlnirile 
electorale cu alegătorii prin localități. Ambele evenimente au fost amplu 
mediatizate și asigurând, astfel, prezența PD-ului în agenda publică.

Diagrama 2 
Dinamica evoluţiei PDM în alegerile parlamentare 1998 –2014

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a devenit membru cu 
drepturi depline al Stângii Europene în 24 ianuarie 2007. 

Între 1979 şi 1987, partidele comuniste din Europa au format un grup 
distinct. Actualmente, Partidul „Stânga Europeană ”, fondat în 1998, la 
Berlin, întrunește peste 60 de partide, dintre care 25 de formațiuni politice 
cu drepturi depline. Ideologia: socialismul democratic, eurocomunismul, 
feminismul. Printre acestea: Partidele Comuniste din Belgia, Cehia, Fin-
landa, Danemarca, Grecia, Italia, România, Spania și Portugalia. Acestea 
sunt partidele comuniste din Europa, partidele verzilor de stânga și partidele 
socialiste din statele membre ale UE sau aspirante la aderare. Scopul – coor-
donarea unui proces de politici și strategii pentru partidele de stânga în lupta 
cu ideologia dominantă – cea neoliberală.

În Parlamentul Europei reprezentanții Stângii europene activează în 
cadrul fracțiunii „Stânga Unită Europeană”.

Alegerile parlamentare anticipate din 2001 au adus cea mai importantă 
victorie comuniștilor din Republica Moldova. Strategia de PR politic nu s-a 
inspirat din teoriile moderne de marketing politic. Decisivă în decizia de 
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vot a fost nostalgia după mitul politic al Timpurilor de Aur. În consecință – 
47,05% din sufragii echivalente cu 71 de mandate în forul legislativ. Aceas-
ta avea să însemne întronarea unei guvernări monocolore pentru următorii 
8 ani. 

Cele mai memorabile sloganuri ale PCRM:
În parlamentarele 2005: „ EU votez!” Pentru unii tineri construcția EU 

putea fi descifrată și asociată cu Uniunea Europeană; iar litera e din cuvân-
tul votez era înlocuită de simbolica comunistă – secera și ciocanul.

În parlamentarele din 5 aprilie 2009: „ Moldova europeană – o con-
struim împreună!”  şi „Eu votez stabilitatea!”

Alegeri parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, ca un ecou al tra-
gicelor și enigmaticelor evenimente din 6–7 aprilie, soldate cu devastarea 
sediilor Preşedinţiei şi a Parlamentului, PCRM s-a lansat în campanie cu 
sloganul electoral: „ Să ne apărăm Patria!”.

Pentru scrutinul din 28 noiembrie 2010, staful PCRM a lansat sloganul: 
„Moldova alege victoria!”.

După scrutinul din 2010, când fostul partid al puterii ajunge în opoziţie, 
a început şirul unor plecări spectaculoase din rândul PCRM şi apariţia de 
„feciori răzvrătiți”. PCRM se confruntă cu o criză de imagine.

Prima plecare spectaculoasă și cu pierderi de peste 10% din electorat a 
fosta cea a lui Marian Lupu. Au urmat apoi Vladimir Ţurcan, Victor Stepa-
niuc, Igor Dodon, Veronica Abramciuc şi Zinainda Greceanîi (5 noiembrie 
2011), aceasta din urmă fiind şi candidatul comuniştilor pentru fotoliul pre-
zidenţial în 2009. Unele plecări din partid au fost tratate de către analiştii 
politici, atunci, ca fiind o posibilă soluție împotriva crizei constituționale, 
legată de alegerea șefului statului (grupul Dodon a votat pentru președintele 
Timofti). 

Mai târziu, urmează grupul Vladimir Mișin, Tatiana Botnariuc şi Oleg 
Babenco. În 2013 – liderii de opinie Ion Ciobanu și Sergiu Sârbu, ultimul 
fiind cunoscut ca jurist al fracțiunii PRCM. 

O altă dificilă încercare pentru PCRM a fost interzicerea simbolicii co-
muniste – secera și ciocanul. La 12 iulie 2012, Parlamentul Republicii Mol-
dova a adoptat Legea privind interzicerea simbolurilor comuniste, care a 
intrat în vigoare la 1 octombrie 2012.

Secera și ciocanul au fost înregistrate de Partidul Comuniştilor din Mol-
dova ca simbol al său la 27 aprilie 1994 și de atunci l-a utilizat în mod legal. 
În legătură cu aceasta, PCRM a sesizat Comisia de la Veneția. Conform Ra-
portului Comisiei, interzicerea simbolurilor comuniste vine în contradicție 
cu drepturile omului și libertatea de exprimare. Aceasta a fost poziția ofi-
cială a Comisiei de la Veneția. Ultimul cuvânt cu privire la interpretarea 
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Constituției și la asigurarea compatibilității cu aceasta a legislației naționale 
aparţinând Curţii Constituționale a Republicii Moldova.

În data de 4 mai 2013, magistrații Curții Constituționale au examinat 
sesizarea unui grup de deputați comuniști privind constituționalitatea Legii 
adoptate de Parlament la 12 iulie 2012 și au decis că interzicerea simbolu-
rilor comuniste este neconstituțională. Sesizarea comuniștilor a fost depusă 
la Curtea Constituțională încă în luna septembrie 2012. Aceștia consideră 
că prin interzicerea simbolurilor celui mai mare partid politic din Republica 
Moldova, care are și cea mai mare reprezentare în Parlament, se urmărește 
scopul exluderii formațiunii de pe arena politică. 

Ultimul scrutin, din 30 noiembrie 2014, surprinde trendul în scădere a 
numărului de votanți ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. În 
această competiție sloganul de campanie al PCRM a fost „Doar Voronin, 
doar PRCM!”, partidul a mizat pe charisma și popularitatea liderului său – 
Vladimir Voronin. Retorica politică ambiguă, alimentată de toleranță față de 
parcursul european al Republicii Moldova, însă, a redus substanțial votanții 
tradiționali ai comuniștilor. Indubitabil, participarea în campania electorală a 
Partidului Comunist Reformator – o clonă a PCRM, a avut un impact negativ 
asupra rezultatelor scrutinului. Cele 5,1% care le-au obținut comuniștii refor-
matori a fost consecința nu atât a unui vot conștient, cât a derutării electora-
tului, care putea să nu perceapă diferența dintre siglele foarte asemănătoare 
ale celor două partide comuniste. După scrutinul din toamna 2014, PCRM nu 
mai constituie hegemonul stângii politice moldovenești: dacă în 2001 deținea 
71 de mandate în forul legislativ, în urma acestui scrutin, numărul deputaților 
comuniști coboară până la 21, adică de două ori mai puține decât în scrutinul 
precedent și cu 50 de mandate mai puține decât în 2001.

Diagrama 3 
Dinamica evoluţiei electorale a PCRM în alegerile 

parlamentare 1998 –2014
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Ultimul partid care încheie lista formațiunilor prezente în structurile 
internaționale este Partidul Liberal Reformator. La 24 aprile 2014, în 
cadrul Congresului al 59-lea al Internaționalei Liberale, care și-a desfășurat 
lucrările la Rotterdam, îi este acordat statutul de membru observator al 
acestei organizații politice internaționale pentru Partidul Liberal Reforma-
tor din Moldova (PLR).

Internaționala Liberală reunește peste 100 de partide politice și organizații 
afiliate din întreaga lume, iar scopul proclamat al acestei organizații este să 
întărească legăturile dintre partidele liberale. Astfel, PLR confirmă adeziu-
nea la valorile ideologiei liberale, bazate pe demnitatea individuală, ini ția-
tiva privată și statul de drept.

Un fenomen specific scenei politice moldovenești îl constituie și apari-
ția așa-numitelor partide-clone. Acestea apar în circumstanțe social-politce 
inedite și au sarcini bine determinate. Două partide de acest gen animează, 
actualmente, sistemul partidist în Republica Moldova – Partidul Liberal 
Reformator și Partidul Comunist Reformator.

Partidul Liberal Reformator, constituit la 12 aprilie 2013, este un partid 
politic de centru-dreapta. Conducerea PLR o reprezintă deputați care au 
abandonat Partidul Liberal din Moldova. Șapte deputați dintre cei 12 care 
reprezentau anterior fracțiunea liberalilor în forul legislativ după alegerile 
parlamentare din 28 noiembrie 2010 își anunță retragerea din sânul fracțiunii 
și PL și constituirea PLR. Anume acești 7 deputați din grupul Hadârcă au 
participat la votarea noului cabinet de miniștri, din 31 mai 2013, în frunte 
cu liberal-democratul Iurie Leancă. La 15 decembrie 2013 la Chișinău, la 
Palatul Național „Nicolae Sulac”, a avut loc Congresul I de Constiuire al 
Partidului Liberal Reformator. Congresul a ales în funcția de președinte al 
partidului pe deputatul Ion Hadârcă. Din mai 2013 PLR se află la guvernare 
în cadrul Coaliției proeuropene. La 31 decembrie 2013 Partidul Liberal Re-
formator a fost înregistrat la Ministerul Justiției. .

Sondajele de opinie îi acordau puține șanse de a trece pragul electoral 
în următorul scrutin parlamentar. Fapt ce s-a adeverit: PLR a obținut doar 
1,56%. 

Și PCRM a avut o clonă politică – Partidul Comunist Reformator din 
Moldova. La 3 mai 2014 a avut loc Congresul I de constituire a Partidului 
Comunist Reformator din Moldova, care numără peste 6 000 de membri. 
Sigla noii formațiuni politice este asemănătoare cu cea a PRCM, doar că 
mai are deasupra secerei, în loc de carte, o stea. Difirențe care cu greu vor fi 
identificate de electoratul de vârsta a treia la urnele de vot. Este o strategie 
de PR „negru” utilizată într-un an electoral. 
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Partidul Liberal și-a menținut, aproximativ, pe aceeași arie bazinul 
electoral. Sloganul de campanie al liberalilor – „Cu PL în NATO și UE!” 
Astfel, liberalii au avut o poziționare distinctă, lansând oferta politică unică 
– aderarea la NATO. De asemenea, retragerea din coaliția de guvernare pro-
europeană cu un an și jumătate pană la desfășurarea scrutinului, distanțarea 
de scandalurile de corupție în care au fost antrenate partidele de la guver-
nare, le-a permis să-și păstreze intact electoratul, ba chiar înregistrând o 
ușoară creștere a numărului de simpatizanți. Dacă în 2010 PL obține 8,96% 
din sufragii, în 2014 – 9,67%.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova obține în scrutinul din 
30 noiembrie 20.51%, devenind cea mai numeroasă fracțiune parlamentară 
cu 23 de mandate. Sloganul de campanie – „Moldova are nevoie de altce-
va!” și „Moldova alături de Rusia puternică în Uniunea vamală”. Socialiștii 
reprezintă opoziția parlamentară și singurul partid parlamentar care solicită 
denunțarea Acordului de Asociere UE – RM.

Altă clasificare a partidelor politice, pe lângă cea pe criterii doctrinare, 
este distincția între partide mari și partide mici, în raport cu pragul electoral. 
Astfel, partide mici sunt considerate partidele care obțin între 5–7% din su-
fragii la alegeri succesive. Altfel spus, partidele mici sunt acele partide care 
reușesc să treacă pragul electoral și trimit reprezentanți în legislative, fără a 
face mult mai mult decât atât. Sunt considerate ca fiind partide mari partide-
le care obțin în mod constant scoruri de peste 20%. Pentru că un partid care 
are o cincime din totalul voturilor exprimate are toate șansele de participare 
la formarea unei majorități și la guvernare. De cele mai dese ori, acesta este, 
de fapt, un partid guvernamental. Cele care obțin între 6% – 20% din totalul 
de voturi pot fi considerate partide medii. 

În Republica Moldova, în conformitate cu actuala Lege despre partidele 
politice din decembrie 2007, există doar partide naționale. 

Legislația nu prevede organizarea partidelor regionale. Partidele regio-
nale au funcţionat în perioada 1991–1998 în cadrul Legii nr. 718-XII din 
17 septembrie 1991. Ne referim la unitatea teritorială autonomă cu statut 
special Găgăuzia (Gagauz Yeri). Deşi impactul activităţii lor a fost nesem-
nificativ. Tabelul de mai jos arată că în condiţiile existenţei partidelor re-
gionale la alegerile pentru Adunarea Populară cetăţenii din autonomie au 
acordat mai multă încredere candidaţilor din partea colectivelor de muncă, 
independenţilor şi partidelor naţionale. Ulterior, Partidelel regionale au fost 
interzise fără vreo referire la necesitatea lor ori la pericolele pe care le-ar fi 
putut genera. 

În urma alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei din 9 şi 23 sep-
tembrie 2012, s-a conturat predilecţia alegătorilor găgăuzi pentru votarea 
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candidaţilor independenţi, în detrimentul celor partinici. Rezultatele finale 
ale alegerilor au dus la formarea celei de-a cincea legislaturi a Adunării 
Populare în următoarea componenţă: 7 deputaţi PCRM, 2 deputaţi PLDM, 
1  – PSRM şi 25 independenţi. Deşi se ştie că independenţii fac parte din 
grupări politice neinstituţionalizate, oarecum, consolidate în jurul unor fi-
guri puternice, precum Guvernatorul, Mihail Formuzal, şi primarul muni-
cipiului Comrat, Nicolai Duduglo.

Și ultimul fenomen atestat și pe piața politică din Republica Moldova – 
cel care prezintă simbioza dintre partide și stat. Este vorba de partidocrație, 
termen creat inițial, după cum afirma Blondel, cu referință la situația din 
Belgia, Austria și Italia, dar a cărui utilizare a fost extinsă la alte țări euro-
pene, inclusiv România. În cazul Republicii Moldova, acest fenomen capă-
tă alte nuanțe atunci când vorbim despre oligarhizarea partidelor aflate la 
guvernare.

Sociologul român Dmitrie Gusti afirma că partidul politic este una dintre 
cele mai sugestive și mai interesante personalități colective. Anume acestor 
personalități colective le revine astăzi, în societatea moldovenească, rolul 
de cristalizare a opțiunilor politice și de elaborare a vectorului politicilor 
naționale și externe de evoluție și consolidare a statului. 

Totuși, ca orice societate pluralistă, Republica Moldova se confruntă și 
cu fenomenul discreditării partidelor politice aflate la guvernare, măcinate 
de scandaluri publice lagate de corupție. Încă Montesquieu constata carac-
terul conflictual al societății care se bazează pe partide politice. Însă, știința 
politică nu a descoperit alternativa democrației participative .

1 iulie 2014, la Ministerul Justiţiei, în Republica Moldova erau înregis-
trate 41 de partide politice. Partidul Comunist Reformator este al 41-lea 
partid înregistrat în Republica Moldova. Din 2010 până în prezent, la 
Ministerul Justiției au fost înregistrate 13 partide politice.

Doctrinar, nu se constată o dominație a stângii sau a dreptei politice 
pe scena politică din Republica Moldova și deci se conturează o diviza-
re, aproape simetrică, a societății. Ultimul scrutin a reconfirmat ipoteza că 
performanțele unui partid politic sunt determinate de autoritatea liderului, 
iar pierderea acestor calități conduce, indubitabil, la pierderea sprijinului 
electoral.
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ANEXE
Anexa 1 

 Evoluția partidelor politice în urma alegerilor parlamentare 
din Republica Moldova (1994 –2014)

Alegerile parlamentare din 1994
Partidul Democrat Agrar din Moldova
Blocul Unitatea Socialistă
Blocul Țăranilor și Intelectualilor
Partidul Popular Creștin-Democrat

43,2
19,7
15,7
7,2

54
27
11
9

Alegerile parlamentare din 1998
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Convenția Democratică din Moldova
Mișcarea pentru o Moldovă Democratică și Prosperă
Partidul Forțelor Democratice

30,1
19,4
18,1
8,8

40
26
24
11

Alegerile parlamentare din 2001
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Blocul electoral “Alianța Braghiș”
Partidul Popular Creștin-Democrat

50,07
13,36
8,24

71
19
11

Alegerile parlamentare din 2005
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Blocul electoral „Moldova Democrată”
Partidul Popular Creștin-Democrat

45,98
28,53
9,07

56
34
11

Alegerile parlamentare din 2009, 5 aprilie
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Partidul Liberal 
Partidul Liberal-Democrat din Moldova
Alianța „Moldova Noastră”

49,5
13,1
12,4
9,8

60
15
15
11

Alegerile parlamentare din 2009, 29 iulie
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Partidul Liberal-Democrat din Moldova
Partidul Liberal
Partidul Democrat din Moldova
Alianța „Moldova Noastră”

44,7
16,6
14,7
12,5
 7,4

48
18
15
13
7

Alegerile parlamentare din 2010
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Partidul Liberal-Democrat din Moldova
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Liberal

39,34
29,42
12,70
9,96

42
32
15
12

Alegirile parlamentare din 2014
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Partidul Liberal-Democrat din Moldova
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Liberal

21,51
20,16
17,48
15,80
9,76

25
23
21
19
13
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Anexa 2
Rezultatele alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei în 1995

Anexa 3
Strtuctura Parlamentului European după scrutinul din 25 mai 2014

Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat)     – 212 locuri.
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților  – 180 locuri.
Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa  – 70 locuri.
Grupul Verzilor/ Alianța Liberă Europeană – 55 locuri.
Conservatorii și reformiștii europeni           – 40 locuri.
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/
Stânga Verde Nordică  – 36 locuri.
Grupul Europa Dreptății și Democrației      – 45 locuri.
Deputați neafiliați        – 40 locuri.

Aurelia PERU-BALAN, 
doctor în științe politice, conferențiar universitar
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OPOZIŢIA POLITICĂ
 

1. Locul şi rolul opoziţiei politice în societăţile democratice
Într-o accepţie cvasiunanimă, opoziţia politică constituie un ansamblu de 

persoane, grupuri, partide politice care, la un moment dat, în cadrul alegeri-
lor, în activitatea parlamentară sau în viaţa politică cotidiană, se situează pe 
o poziţie opusă regimului politic existent sau politicii guvernamentale.

În ţările cu tradiţie politică democratică, singura cale legitimă de încre-
dinţare a exerciţiului puterii către o putere a membrilor comunităţii naţionale 
sunt alegerile. Se vehiculează chiar ideea că prezenţa momentului electoral 
în viaţa politică a unei comunităţi este prima piatră de temelie a unui edifi-
ciu democratic statal, cel puţin după aşa-numitul model european. Aşa cum 
afirmă politologul francez Maurice Duverger, alegerile libere şi corecte sunt 
într-adevăr un produs al unui anumit tip de gândire, – european şi demo-
cratic, – născut în epoca modernă şi perfecţionat până în zilele noastre.

După Revoluţia din 1789 din Franţa, în special, problema alegerilor de-
vine sinonimă cu cea a instaurării unui stat democratic, în care întreaga na-
ţiune să-şi aleagă conducătorii de la centru sau pe plan local. Ulterior, pe 
parcursul secolului al XIX-lea, s-a impus treptat ideea sufragiului universal 
care, pentru a se realiza, impune materializarea unor condiţii indispensabile 
pentru cetăţean: libertatea persoanei, libertatea de a cugeta, de a crede şi de a 
circula, libertatea reuniunilor şi asociaţiilor, libertatea opiniei proprii şi a celei 
colective.

Un alt element important în determinarea locului şi rolului opoziţiei poli-
tice într-o societate democratică l-a constituit concepţia grecilor antici, con-
form cărora scopul comun urmărit de indivizi locuind în cadrul aceleiaşi 
cetăţi ar crea între ei o legătură spirituală şi o solidaritate, definită de atenieni 
drept „amiciţie” sau „fraternitate” (philia, philotis). Conform opiniei profe-
sorului elen de drept constituţional George Phaddis, fără principiul „fraterni-
tăţii” şi al „amiciţiei” nu s-ar concepe nici naţiunea, nici poporul, nici suve-
ranitatea lor. Numai când indivizii participă la o acţiune într-un scop comun 
şi sunt legaţi printr-un sentiment de solidaritate sau de amiciţie, numai atunci 
ei constituie o unitate, se identifică în sensul comun, într-un tot indivizibil şi 
organic în naţiune. În caz contrar, neexistând o unitate spirituală sau senti-
mentală, avem o adunătură de indivizi învrăjbiţi unii împotriva altora, care 
creează o stare de sediţiune permanentă.

În prezent, în calitate de element indispensabil al modelului democraţiei 
liberale, opoziţia politică este reprezentată de partidele şi grupurile politice 
care luptă pentru cucerirea puterii, pe calea alegerilor libere, beneficiind de 
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garanţii legale de a se exprima liber şi de a câştiga de partea lor electoratul, 
la egalitate de mijloace cu partidul sau partidele aflate la guvernare. În mod 
obişnuit, opoziţia politică se exercită în cadrul legal, dar se poate manifesta 
uneori şi în afara sistemului politic instituit, atunci când refuză regulile jo-
cului politic şi recurge la mijloace neconstituţionale (cazul extremismului 
politic).

Dincolo de comportamentul diferit al opoziţiei politice de la o ţară la 
alta, cert este că opoziţia constituie un fenomen benefic şi necesar sistemu-
lui democratic, întrucât permite confruntarea de idei, „dezbaterile” în vede-
rea găsirii soluţiilor celor mai bune pentru problemele cu care se confruntă 
societatea.

2. Avatarurile opoziţiei politice în spaţiul istoric 
al Republicii Moldova

Anexată în epoca modernă la un imperiu autocrat şi semifeudal, cu struc-
turi sociale şi politice anchilozate în Evul Mediu, veritabilă „închisoare a 
popoarelor” (V.I. Lenin), „Basarabia”, cum avea să fie impropriu botezată 
partea de Est a Principatului Moldovei, pentru camuflarea raptului teritorial 
săvârşit de Rusia ţaristă în 1812, nu a cunoscut decât o prea scurtă şi irele-
vantă experienţă democratică (1918–1938) în sensul european al modelului 
democraţiei liberale, în perioada dintre cele două războaie mondiale, pentru 
a fi reanexată în 1940, apoi în 1944 Imperiului sovietic refăcut de către 
I.V.  Stalin, trunchiată teritorial şi numită de „RSS Moldovenească”, cu un 
regim dictatorial comunist de tip sovietic, în care a fost loc doar pentru un 
singur partid politic, cel comunist bolşevic.

Astfel, prima Constituţie adoptată de Sovietul Suprem al RSS Moldove-
neşti la 10 februarie 1941, numită şi „legea temeinică a poporului moldo-
venesc”, instituia în mod samavolnic monopolul unui singur partid politic 
al Partidului Comunist (bolşevic), asupra tuturor domeniilor vieţii politice, 
social-economice şi spirituale ale societăţii, interzicând orice manifestări de 
opoziţie politică sau intelectuală la adresa regimului comunist. În esenţa ei, 
prima Constituţie a Moldovei sovietice nu era altceva decât un transplant 
al Constituţiei RASS Moldoveneşti din 6 ianuarie 1938, aceasta din urmă 
constituind, la rândul ei, o copie fidelă a Constituţiei staliniste din 1936.

Chiar dacă până la finele anilor ’80 au mai fost adoptate încă două Con-
stituţii ale RSSM – în 1952 şi la 15 aprilie 1978, caracterul dictatorial al 
regimului comunist, respectiv, sistemul unipartidal, au rămas neschimbate. 
Constituţia din 1978, care constata că RSSM ar fi intrat în faza „socialis-
mului dezvoltat”, stipula că „forţa conducătoare şi îndrumătoare a societăţii 
sovietice, nucleul sistemului ei politic, al organizaţiilor de stat şi obşteşti” 



– 129 –

(art. 6 al Constituţiei RSSM) era nici măcar Partidul Comunist al Moldo-
vei, – acesta era doar „unul dintre detaşamentele combative” al PCUS, ci 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. „Înarmat” cu învăţătura marxist-
leninistă, PCUS determina „perspectiva generală a dezvoltării societăţii, li-
nia politicii interne şi externe a URSS, conducea marea activitate creatoare 
a poporului sovietic, imprima un caracter planificat, ştiinţific fundamentat 
luptei pentru victoria comunismului”. 

În corespundere „cu interesele norodului şi în scopul consolidării şi dez-
voltării orânduirii socialiste”, aceeaşi Constituţie din 1978 „garanta” cetă-
ţenilor republicii: libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, mitingurilor, 
procesiunilor şi demonstraţiilor de stradă, libertatea conştiinţei, dreptul de a 
se asocia în organizaţii obşteşti, nu însă şi în partide politice sau dreptul de 
a se situa în opoziţie politică faţă de regimul existent.

Dincolo de sfidarea făţişă a unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale 
omului şi cetăţeanului, Partidul Comunist al Moldovei a fost, chiar din mo-
mentul înfiinţării sale, principalul instrument al Moscovei de deznaţionali-
zare, rusificare şi de îndoctrinare a populaţiei locale, neadmiterea în funcţii-
le principale de partid şi de stat a cadrelor autohtone fiind o regulă generală, 
respectată cu stricteţe pe durata întregii perioade sovietice. Monopolizând 
majoritatea absolută a posturilor şi funcţiilor din viaţa politică, social-eco-
nomică şi culturală, – de la Consiliul de Miniştri al republicii până la cele 
mai inferioare subdiviziuni în localităţi şi unităţi de producţie, – cadrele de 
partid nemoldoveneşti au asigurat exercitarea puterii dictatoriale şi discreţi-
onare a partidului comunist. Este suficient de remarcat, în această privinţă, 
că PCM îşi făcuse un titlu de glorie în a sublinia în permanenţă ştergerea 
caracterului naţional şi sporirea continuă a trăsăturilor internaţionaliste 
ale formaţiunii respective: dacă în 1958, bunăoară, în PCM erau reprezen-
tate 48 de naţii şi naţionalităţi, în 1970 erau deja reprezentate 59 de naţii şi 
naţionalităţi.

3. Pe calea instituirii unui model european al raportului 
dintre putere şi opoziţie

Adaptarea sistemului politic din Republica Moldova la rigorile demo-
craţiei europene şi celei occidentale a început odată cu proclamarea peres-
troikăi gorbacioviste şi crearea mişcării social-politice în susţinerea acestui 
proces. Instituţionalizarea noilor componente ale sistemului politic s-a pro-
dus, în general, pe două căi:

a) instituţiile care s-au dovedit incompatibile cu noile condiţii istorice au 
fost silite să dispară, cum ar fi, bunăoară, PCM cu derivatele lui, Comitetul 
Controlului Norodnic etc.;
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b) instituţiile mai flexibile sau susţinute de interese politice locale au su-
pravieţuit transformându-se, astfel încât Sovietul Suprem devine Parlamen-
tul, Sovietul Miniştrilor – Guvernul, Sovietele – consilii, preşedinţii soviete-
lor săteşti – primari etc.

S-a practicat şi o a treia cale de creare a unor instituţii noi ale sistemului 
politic, care n-au existat în perioada sovietică, cum ar fi Curtea Constituţio-
nală.

Un moment istoric important în tranziţia de la regimul politic nedemocra-
tic, dictatorial la unul democratic, de factură europeană a fost reprezentat de 
Grupul de iniţiativă al Mişcării Democratice pentru susţinerea restructurării, 
constituit la 3 iunie 1988 ca alternativă politică şi în opoziţie faţă de Partidul 
Comunist al Moldovei. Un alt eveniment de o importanţă deosebită ce a de-
monstrat cu tărie afirmarea unui nou spirit de manifestare şi de organizare a 
maselor a fost constituirea Frontului Popular din Moldova (FPM).

Congresul de constituire a FPM a avut loc la 20 mai 1989, în sala mare 
a Uniunii Scriitorilor din Moldova, fiind convocat de Grupul de iniţiativă al 
Mişcării Democratice pentru susţinerea restructurării. Congresul a întrunit 
delegaţi ai altor formaţiuni neoficiale din acea perioadă: Mişcarea ecolo-
gistă „Acţiunea Verde” (AVE), Cenaclul literar-muzical şi social-politic 
„A.  Mateevici”, Liga democratică a studenţilor din Moldova, Asociaţia Isto-
ricilor din Moldova, Societatea culturală „Moldova” din Moscova. În total, 
la Congres au participat 147 de delegaţi, dintre care 32 de membri ai PCUS, 
12 membri ai Comsomolului leninist (UTCL) şi 40 de invitaţi.

Momentul central al Congresului a fost raportul prezentat de prof. Ale-
xandru Moşanu, care a făcut o amplă analiză a situaţiei politice, indicând 
rolul pozitiv al Mişcării Democratice în accelerarea procesului de restruc-
turare din Moldova.

În urma dezbaterilor Congresul a adoptat decizia unanimă de a crea, în 
baza Mişcării Democratice, Frontul Popular din Moldova. La noua organi-
zaţie social-politică neoficială au aderat, păstrându-şi statutul de formaţiuni 
independente: Cenaclul literar-muzical şi social-politic „A. Mateevici”, Liga 
democratică a studenţilor din Moldova, Mişcarea ecologistă „Acţiunea 
Verde” (AVE), Asociaţia Istoricilor din Moldova şi Societatea culturală 
„Moldova” din Moscova.

În Apelul Congresului Către toţi cetăţenii republicii se menţiona că sco-
pul FPM îl constituie obţinerea „suveranităţii economice, sociale şi culturale 
a RSSM ca stat egal în cadrul URSS, organizarea şi activizarea maselor în 
vederea exercitării reale a voinţei poporului şi creării condiţiilor necesare 
promovării libertăţilor democratice”.

Deşi FPM nu a devenit la primul său Congres un partid doctrinar, în ac-
cepţia modernă a noţiunii, platforma primei formaţiuni de opoziţie apărută pe 
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arena politică a Moldovei purta o pronunţată tentă antisovietică, democratică 
şi românească. Cu toate că va fi recunoscut abia la 25 octombrie 1989 ca 
organizaţie social-politică, acordându-i-se statutul de persoană juridică după 
o tergiversare de jumătate de an, iniţiativa politică va trece, de la data desfă-
şurării Congresului I, exclusiv de partea Frontului Popular, în timp ce PCM 
va intra pe panta derivei.

4. Constituirea şi evoluţia sistemului partidist 
în Republica Moldova

Ca şi în celelalte foste republici sovietice, constituirea sistemului par-
tidal în Republica Moldova a fost o consecinţă a politicii de restructurare 
iniţiată de Mihail Gorbaciov în martie 1985. Liberalizarea vieţii politice din 
URSS şi posibilitatea de exprimare liberă a declanşat în RSSM, la sfârşitul 
anilor ’80 ai secolului XX, o veritabilă revoluţie naţional-democratică şi 
anti-imperială, soldându-se cu dispariţia regimului totalitar comunist şi a 
statului sovietic moldovenesc – marionetă, creat prin ocupaţia sovietică a 
Basarabiei de la 28 iunie 1940, şi proclamarea, la 27 august 1991, a inde-
pendenţei Republicii Moldova.

Un prim pas pe calea democratizării vieţii politice l-a constituit Decretul 
Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 25 august 1989 „Cu privire la 
modul provizoriu de înregistrare a formaţiunilor obşteşti ale cetăţenilor din 
RSSM”, prin care pentru prima oară după o jumătate de secol de dictatură 
comunistă statul recunoştea cetăţenilor săi dreptul la libera asociere în diver-
se formaţiuni social-politice şi partide de alternativă. În baza acelui Decret, 
prin hotărârea guvernului de la Chişinău, la 26 octombrie 1989 au fost în-
registrate primele patru formaţiuni: Frontul Popular din Moldova, Mişcarea 
pentru Egalitate în Drepturi „Unitate-Edinstvo”, Mişcarea Populară „Gagauz-
Halkî” şi Asociaţia Social-Culturală Bulgară „Vozrojdenie”. În conformita-
te cu aceeaşi decizie, pe parcursul următorilor doi ani au fost înregistrate 
144  de asociaţii obşteşti ale cetăţenilor, dintre care 17 erau social-politice.

În acelaşi context de confruntare cu conducerea reacţionară a PCM, de 
demontare a sistemului „puterii sovietelor”, de afirmare a libertăţilor demo-
cratice şi a valorilor naţionale, Sovietul Suprem al RSS Moldova a modificat 
la 10 mai 1990 articolele 6 şi 49 ale Constituţiei din 1978, abrogându-se prin 
aceasta monopolul politico-ideologic al PCM.

Reformarea sistemului unipartidist a continuat cu suspendarea activită-
ţii structurilor partidelor politice în instituţiile de stat (Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 164 din 22 august 1991), ulterior fiind depolitizate 
şi structurile de forţe (armate, de interne şi de securitate). La 17 septembrie 
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1991, Sovietul Suprem al Republicii Moldova a adoptat „Legea privind par-
tidele şi alte organizaţii social-politice”, care reglementa condiţiile şi prin-
cipiile constituirii, funcţionării şi dezvoltării partidelor şi a altor organizaţii 
social-politice, ceea ce a constituit o contribuţie importantă la crearea cadru-
lui juridic necesar afirmării pluralismului politic şi pluripartidismului în Re-
publica Moldova. În consecinţă, către finele anului 1993, la Ministerul Justi-
ţiei al Republicii Moldova erau înregistrate următoarele partide şi organizaţii 
social-politice.

Tabelul 1
Partidele şi organizaţiile social-politice înregistrate de către 

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova (1 noiembrie 1993)

Nr. Denumirea partidului, organizaţiei 
social-politice D
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1. Liga Naţională a Tineretului 
din Moldova 18.10.1991 1 700

2. Partidul Democrat Agrar 
din Moldova 21.11.1991 2 8 928

3. Uniunea Tineretului din Moldova 21.11.1991 3 11 200

4. Asociaţia foştilor deţinuţi politici și
victime ale represiunilor din Moldova 19.02.1992 4 300

5. Asociaţia Femeilor din Moldova 19.02.1992 5 10 000
6. Partidul Naţional-Creştin din Moldova 11.03.1992 6 3 450
7. Mişcarea Democratică „Demnitatea” 11.03.1992 7 370
8. Frontul Popular Creştin-Democrat 11.03.1992 8 18 000

9. Liga Democrat-Creştină 
a Femeilor din Moldova 26.03.1992 9 1 500

10. Partidul Democrat al Moldovei 26.03.1992 10 315
11. Partidul Democrat-Creştin din Moldova 26.03.1992 11 1 050

12. Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 
din Moldova (AVE) 09.04.1992 12 790

13. Mişcarea republicană pentru drepturi 
egale „Unitate-Edinstvo” 09.04.1992 13 340
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14. Partidul Social-Democrat 
din Moldova 09.04.1992 14 300

15. Partidul Socialist din Moldova 11.08.1992 15 310

16. Organizaţia tineretului 
creştin-democrat 02.09.1992 16 310

17. Mişcarea voluntarilor din Moldova 25.12.1992 17 316

18.
Asociaţia victimelor regimului 
totalitar comunist 
din Republica Moldova

31.12.1992 18 413

19. Partidul Republican al Moldovei 18.02.1993 19 337
20. Organizaţia tineretului 

radical-democrat din Moldova
26.03.1993 20 355

21. Partidul Democrat al Muncii 
din Republica Moldova

28.04.1993 21 367

22. Congresul Intelectualităţii 
din Republica Moldova

18.06.1993 22 349

23. Partidul Popular al Găgăuzilor 23.08.1993 23 304
24. Alianţa Ţăranilor Liberi 10.09.1993 24 1 467
25. Partidul Naţional Liberal 10.09.1993 25 338
26. Partidul Reformei 28.09.1993 26 470

Statornicirea sistemului pluripartidist şi-a găsit expresia în Constituţia 
Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, prin care pluralismul politic 
este garantat şi evidenţiat în şirul valorilor democratice supreme (art.  41). 
Potrivit Constituţiei, democraţia în Republica Moldova se exercită în con-
diţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totali-
tarismul; nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statu-
lui (art. 5). Cetăţenii dispun de dreptul constituţional de a se asocia liber în 
partide şi în alte organizaţii social-politice, acestea fiind egale în faţa legii. 
La rândul său, statul îşi asumă obligaţia de a asigura respectarea drepturi-
lor şi intereselor legitime ale partidelor şi altor organizaţii social-politice, 
declarând neconstituţională doar activitatea acelor formaţiuni care, prin 
scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, 
a principiilor statului de drept, a suveranităţii, independenţei şi integrităţii 
teritoriale. Sunt interzise, de asemenea, asociaţiile secrete şi partidele con-
stituite de cetăţeni străini.

O imagine de ansamblu a evoluţiei vieţii politice din Republica Moldova, 
a ponderii şi popularităţii diferitor partide politice, precum şi a preferinţelor 
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politice ale electoratului, în perioada ce a urmat proclamării independenţei, ne 
este oferită de datele privind rezultatele alegerilor prezidenţiale, parlamentare 
şi a celor locale.

Tabelul 2
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova, 1991–2005

Partide, blocuri electorale, 
candidaţi

Numărul 
voturilor Procente Mandate

I. Alegerile prezidenţiale din 8 decembrie 1991
Mircea Snegur (candidat unic)  98,17%

II. Alegerile parlamentare din 27 februarie 1994
Partidul Democrat Agrar  766 589 43,18% 54
Blocul Unităţii Socialiste 390 584 22,00% 27
Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor 163 513 9,21% 11
Alianţa Frontului Popular 
Creştin-Democrat 133 606 7,53% 9

III. Alegerile locale din 16 aprilie 1995
Partidul Democrat Agrar 551 014 46,97% 643
Alianţa Forţelor Democrate 230 775 19,67% 252
Partidul Comuniştilor 184 627 15,74% 206
Mişcarea „Edinstvo” 
şi Partidul Socialist 84 130 7,17% 82

 IV. Alegerile prezidenţiale din 17 noiembrie – 1 decembrie 1996
Petru Lucinschi 919 831 54,02%
Mircea Snegur 782 933 45,98%

V. Alegerile parlamentare din 22 martie 1998
Partidul Comuniştilor 487 002 30,01% 40
Convenţia Democrată 315 205 19,42% 26

Blocul electoral „Pentru o Moldovă 
Democratică şi Prosperă” 294 691 18,16% 24

Partidul Forţelor Democratice 143 428 8,84% 11
 VI. Alegerile parlamentare (anticipate) din 25 februarie 2001

Partidul Comuniştilor 794 808 50,07% 71
Alianţa „Braghiş” 212 071 13,36% 19
Partidul Popular Creştin-Democrat 130 810 8,24% 11
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VII. Alegerile parlamentare din 6 martie 2005
Partidul Comuniştilor 
din Republica Moldova 716 336 45,98% 56

Partidul Popular Creştin-Democrat 141 341 9,07% 11
Blocul electoral 
„Moldova Democrată” 444 377 28,53% 34

Datele invocate atestă o clară deplasare a opţiunilor electoratului din 
Republica Moldova spre partidele din stânga eşichierului politic. Aceasta 
deoarece, în pofida numărului impresionant al partidelor, majoritatea aces-
tora s-au constituit şi au gravitat în jurul unor personalităţi politice influ-
ente şi nu al unor doctrine politice tradiţionale. Partidele nou-create şi-au 
concentrat activitatea cu predilecţie în perimetrul municipiului Chişinău, 
nedispunând de structuri regionale şi locale şi incapabile de a oferi soluţii 
credibile şi viabile de depăşire a amplei crize politice, social-economice şi 
identitare cu care se confruntă societatea pe parcursul perioadei de indepen-
denţă. Pe de altă parte, trăsătura caracteristică a marii majorităţi a partidelor 
politice apărute în Republica Moldova a fost satisfacerea prioritară a ve-
leităţilor şi pretenţiilor egoiste şi, de cele mai multe ori, antiromâneşti ale 
organizato rilor acestora, obţinerea fotoliilor parlamentare sau ministeriale, 
a unor imunităţi şi privilegii personale, a unei situaţii sociale şi materiale 
confortabile etc., – toate acestea ambalate în declaraţii unioniste, proeuro-
pene sau pro – CSI (Jurnal de Chişinău, 31 august 2001).

Această particularitate a vieţii politice şi a partidismului din Republica 
Moldova a făcut ca dreapta şi stânga politică să aibă nu atât conotaţii doc-
trinare, cât geografice, derutând prin aceasta opţiunile electoratului. Astfel, 
dreapta moderată apare tradiţional drept filoromână şi pro-Uniunea Europea-
nă, cea maximalistă optând mai univoc pentru unitatea românească. Pe de 
altă parte, stânga moderată este neapărat filorusă şi pro-CSI, cea maximalistă 
optând mai ferm pentru refacerea URSS.

Având în vedere că doctrinele politice de stânga sunt mult mai agreate 
în condiţiile de criză economico-socială, în societăţi cu un cotidian bul-
versat cum este cazul Republicii Moldova, lipsa unor puternice partide 
pro-occidentale de stânga a condus implacabil la ascensiunea şi victoria 
stângii pro-CSI asupra vectorilor europeni ai politicii externe a Republicii 
Moldova şi a reformelor liberale în cadrul scrutinului parlamentar din 
25  februarie 2001 şi, în mod repetat, al celui din 6 martie 2005.
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5. O privire retrospectivă asupra specificului manifestării 
opoziţiei politice în Republica Moldova

Republica Moldova a început tranziţia de la regimul totalitar la un stat de 
drept cu o economie slab dezvoltată, contradicţii etnopolitice serioase şi o 
elită politică constituită în perioada sovietică. 

Adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova a permis 
de a păşi pe calea pluralismului politic real, punând începutul creării unui 
stat de drept. După declararea independenţei, Parlamentul Republicii Mol-
dova a demarat procesul de creare a bazei juridice a unui stat nou: formarea 
sistemului pluripartidist, lichidarea sistemului administrativ de comandă, 
edificarea statului de drept, punerea drepturilor omului în concordanţă cu 
cerinţele CSCE (OSCE) şi ONU etc.

Aşa cum evolua Republica Moldova în anii 1992–1993, crea impresia că 
se deplasează pe o traiectorie pozitivă implementării reformelor economice şi 
stabilizării politice, însă mulţi factori au determinat stoparea acestui proces: 
lupta pentru putere şi dominarea politică a diferitelor ramuri ale puterii; lipsa 
unei constituţii postcomuniste, care ar fi reglementat raporturile între diferite 
autorităţi de stat. În lipsa unei tradiţii constituţionale, s-a creat o situaţie în 
care niciun actor politic nu putea lua o decizie definitivă, dar totuşi hotărârile 
şi legile adoptate au format baza juridică necesară pentru demolarea sistemu-
lui administrativ de comandă, au introdus normele şi principiile democratice 
de dezvoltare a economiei de piaţă, de afirmare a pluralismului politic şi a 
pluripartidismului etc. În septembrie1991, Parlamentul a adoptat Legea cu 
privire la partidele politice şi alte organizaţii social-politice. Elaborată în con-
formitate cu normele dreptului internaţional, această lege a oferit posibilitatea 
lichidării sistemului monopartidist şi creării condiţiilor favorabile funcţionă-
rii partidelor şi organizaţiilor social-politice. Analizând practica mondială în 
domeniul sistemului electoral, legislativul a ales tipul de reprezentare pro-
porţională, acest pas fiind dictat de condiţii de natură internă şi externă.

De menţionat că primele alegeri parlamentare pluraliste în ţările CSI au 
avut loc atunci când încă nu expirase mandatele primilor preşedinţi, aleşi în 
mod relativ democratic. Iată de ce în primul ciclu electoral democratic din 
spaţiul CSI au învins, cu precădere, partidele nedoctrinare, care reprezen-
tau la acea etapă clientela preşedinţilor ţărilor respective şi a executivelor. 
A doua categorie de partide, votate relativ masiv, au fost cele de sorginte 
comunistă sau cripto-comunistă, care contestau, în principiu, necesitatea re-
formelor. În sfârşit, a treia categorie de partide susţinute de către alegatori 
reprezentau formaţiunile promotoare ale mesajelor populaţiei, care s-au con-
stituit în urma destrămării fronturilor populare şi a interfronturilor şi apelau 
la sentimentele naţionale. Prin urmare, în spaţiul CSI existau trei categorii 
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distincte de partide care promovau autoritarismul prezidenţial, se pronun-
ţau pentru revenirea la comunism sau la naţionalism.

Cel mai semnificativ rezultat al alegerilor parlamentare din 27 februarie 
1994 a fost revirimentul electoratului în favoarea păstrării identităţii şi statu-
tului independent al Republicii Moldova. Din cele 104 de locuri parlamen-
tare, Partidul Democrat Agrar din Moldova deţinea 56 de locuri, Blocul So-
cialist (Partidul Socialist şi Mişcarea ,,Unitatea-Edinstvo”) – 28 de mandate, 
Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor (bloc electoral de centru-dreapta) – 11 
deputaţi, şi Alianţa Frontului Popular din Moldova – 9 locuri parlamentare.

În 1998, un actor important devine Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova (PCRM), care se deosebea esenţial de celelalte formaţiuni politice 
şi blocuri electorale. Baza socială a PCRM a fost alcătuită din oameni de 
vârsta a treia, dependenţi de stat, puternic afectaţi de reforme şi nostalgici 
pentru trecutul sovietic. PCRM se bucura de sprijin din partea elementului 
alogen, preponderent din zonele urbane şi industriale. Pilonii principali ai 
campaniei electorale a PCRM au fost: protecţie socială mai mare din partea 
statului; apropiere mai strânsă de CSI şi integrarea în structurile ei; intrarea 
în Uniunea Rusia – Belarus.

Gruparea comuniştilor a constituit o opoziţie semnificativă preşedintelui 
Petru Lucinschi, datorită căruia a fost creată Mişcarea pentru o Moldovă 
Democratică şi Prosperă (MMDP), formaţiune politică de centru-stânga. În 
campania electorală, MMDP a urmărit întărirea poziţiei lui Petru Lucinshi, 
pentru realizarea programului electoral din alegerile prezidenţiale. O altă 
grupare importantă a constituit-o Partidul Renaşterii şi Concilierii din Mol-
dova (PRCM). După ieşirea lui Mircea Snegur din rândurile PDAM (1995), 
a fost creat PRCM, care a mers la alegerile din 1998 în bloc cu Partidul Po-
pular Creştin Democrat, creând blocul electoral Convenţia Democratică din 
Moldova (CDM), reprezentând centru-dreapta al eşichierului politic, unde 
s-a situat, de asemenea, şi Partidul Forţelor Democratice.

Numai patru formaţiuni politice au putut trece pragul electoral de 4%: 
PCRM – 30,1% (40 mandate), CDM – 19,42% (26 mandate), MMDP – 
18,16% (24 mandate) şi PFD – 8,84% (11 mandate). Partidele de stânga au 
obţinut 64 de mandate parlamentare, ceea ce demonstrează că societatea din 
Republica Moldova manifesta încă reticenţă faţă de schimbările profunde. 
Însă, confruntându-se cu unele divergenţe, liderii partidelor necomuniste, atât 
de centru-stânga, cât şi de centru-dreapta, au purtat negocieri pentru crea-
rea unei alianţe parlamentare împotriva PCRM. În consecinţă, a fost formată 
Alianţa pentru Democraţie şi Reformare (ADR). Preşedinte al Parlamentului 
Republicii Moldova a fost ales Dumitru Diacov (MMDP), vicepreşedinţi – 
Iurie Roşca (CDM) şi Valeriu Matei (PFD), iar Mircea Snegur (CDM) a fost 
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desemnat preşedinte al ADR. Guvernul condus de Ion Ciubuc a fost alcătuit 
din 17 ministere, respectându-se algoritmul 2 (CDR) + 2 (MMDP) + 1 (PFD).

Alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 au schimbat fundamental 
configuraţia politică din Republica Moldova: majoritatea voturilor au fost ob-
ţinute de PCRM (50,7% de voturi şi 71 de mandate), pe locul doi s-a situat 
Blocul Electoral de centru-stânga „Alianţa Braghiş” (AB) (13,36% de voturi 
şi 19 mandate), urmat de Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) (8,27% 
de voturi şi 11 locuri în Parlament).

Prin urmare, în Republica Moldova criza politică profundă s-a produs în 
momentul în care guvernarea se identifica cu coaliția de centru-dreapta şi 
doar comuniştii au reuşit să explice cauzele ei, convertind-o în propriul be-
neficiu şi, în acelaşi timp, să soluţioneze unele probleme sociale. Rezultatul 
electoral a fost determinat de consecinţele colapsului economiei şi de lupta 
continuă dintre partidele politice şi liderii politici asociaţi guvernării şi opo-
ziţiei. PCRM a avut sprijin mai mare decât orice alt partid politic, practic, din 
partea tuturor segmentelor sociale. PCRM a profitat şi de faptul că populaţia 
considera că ţara este condusă într-o direcție greşită, mai ales, în domeniul 
politicii externe. În sfârșit, PCRM a încurajat exprimarea opiniei publice, care 
a fost un mare avantaj, a asigurat disciplina membrilor de partid şi unitatea 
organizaţională la un nivel mai înalt decât ceilalţi concurenţi electorali.

Obţinând 71 de mandate parlamentare, PCRM a putut nu numai să alea-
gă şeful statului, dar şi să revizuiască orice articol din Constituţie. Datorită 
suportului deputaţilor comunişti, Vladimir Voronin a fost ales preşedinte al 
Republicii Moldova, ca mai apoi să fie format Guvernul în frunte cu Vasile 
Tarlev. Obținând controlul politic în Republica Moldova, – caz fără pre-
cedent în istoria tranziţiei postsovietice, – PCRM a început să revizuiască 
reformele pe care le considera inutile. Noua conducere intenţiona să stopeze 
decolectivizarea în agricultură, să restabilească autoritatea statului în poli-
tica de taxe, să renaţionalizeze unele întreprinderi privatizate şi să îmbună-
tăţească relaţiile economice cu Federaţia Rusă. S-a înăsprit lupta împotriva 
corupţiei, au fost lichidate restanţele la salarii pentru bugetari şi pensionari, 
iar încrederea în PCRM şi în liderii acestuia a crescut considerabil. Con-
form opiniei publice, popularitatea PCRM sporise de la 35% în august 2000 
până la 66% în noiembrie 2002, iar ratingul preşedintelui Vladimir Voronin 
crescuse în aceeaşi perioadă de la 18% la 72%. Însă propunerile PCRM 
de revizuire a Legii funcţionării limbilor şi de aderare la Uniunea Rusia–
Belarus nu au fost acceptate. În iunie 2001 a fost anunţat planul de revizuire 
a reformei administraţiei publice locale, înfăptuită în perioada preşedinției 
lui Petru Lucinschi cu suportul Uniunii Europene şi al Băncii Mondiale, care 
prevăzuse formarea a 12 judeţe în locul celor 40 de raioane. Parlamentul 



– 139 –

Republicii Moldova a ratificat Tratatul bilateral cu Federația Rusă la 19  oc-
tombrie 2001. Conform Tratatului, Federaţia Rusă devenea garantul soluţi-
onării conflictului transnistrean şi se preconiza recunoaşterea statutului spe-
cial al limbii ruse. În acelaşi timp, PCRM a iniţiat procedura de introducere 
în sistemul naţional de învățământ a unei noi istorii, a celei integrate. Aceste 
măsuri au generat o serie de nemulţumiri din partea populaţiei şi la Chişinău 
au avut loc demonstraţii organizate de PPCD, în urma cărora activitatea 
formaţiunii a fost suspendată de către Ministerul Justiţiei pe un termen de 
30 de zile. 

Programul și acțiunile PCRM au determinat și o reacție negativă pe plan 
extern. Revizuirea reformei teritorial-administrative a provocat nedumerirea 
statelor occidentale și a Uniunii Europene, iar relaţiile Republicii Moldova 
cu instituţiile financiare internaţionale s-au înrăutăţit brusc, ca răspuns la re-
fuzul Guvernului de a continua reformele economice. În sfârșit, protestele 
populaţiei, tactica de control dictatorial al regimului asupra societăţii şi a tu-
turor ramurilor puterii a stârnit neliniştea corpului diplomatic de la Chişinău: 
reprezentanţii Consiliului Europei au înaintat o serie de proteste în legătură 
cu acţiunile conducerii republicii. Aceste reacţii puteau conduce la izolarea 
diplomatică a Republicii Moldova. 

Confruntându-se cu opoziţia internă şi cu presiunea internațională, con-
ducerea Republicii Moldova la începutul anului 2002 parţial a revizuit planul 
de antireforme: introducerea obligatorie a limbii ruse şi a istoriei integrate în 
şcoli etc. Relaţiile cu comunitatea internaţională s-au îmbunătăţit după ce Gu-
vernul Tarlev s-a conformat recomandărilor Fondului Monetar Internaţional 
şi, în plus, liderii comunişti au căzut de acord, în urma eforturilor Consiliului 
Europei ca mediator, să aplaneze confruntarea cu PPCD, care a fost restabilit 
în drepturi.

La mijlocul anului 2002, Republica Moldova a recunoscut urmările 
constrângerilor impuse de comunitatea internaţională asupra economiei, 
conducerea angajându-se să respecte iniţiativele, recomandările şi cerin-
ţele instituţiilor financiare internaționale: în urma unor negocieri dificile, 
Banca Mondială a reluat acordarea de credit SAC-III. În consecinţă, Banca 
Mondială şi Fondul Monetar Internaţional au acordat suport condiţionat şi 
susţinere Republicii Moldova, fapt care i-a permis să poarte tratative cu 
creditorii din Vest cu privire la datorii, astfel fiind preîntâmpinat dezastrul 
financiar iminent după default. 

Creşterea indicatorilor economici cu 6,2% în 2001 şi cu 7% în 2002 se 
datorează, în mare măsură, restabilirii economiei Federaţiei Ruse după co-
lapsul financiar din 1998. Totodată, creşterea economică, potrivit unor eva-
luări, era rezultatul efectelor pozitive ale reformelor întreprinse la sfârșitul 
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anilor 1990 şi îmbunătăţirii politicii fiscale. În 2001, după victoria sa în 
alegerile parlamentare, PCRM a fost nevoit să meargă la unele compromi-
suri cu opoziţia. 

Astfel, 
- au fost efectuate modificări în domeniul activităţilor mass-mediei şi a 

retras suportul financiar unor ziare guvernamentale;
- a început reforma procuraturii şi s-a acordat sistemului judecătoresc 

mai multă independenţă;
- s-au extins prerogativele Parlamentului cu privire la controlul asupra 

serviciilor speciale;
- s-a reformat Comisia Electorală Centrală ş.a.
În pofida faptului că pe parcursul a celor 9 ani de aflare la putere, pre-

şedintele V. Voronin şi-a concentrat în mâinile sale practic toată puterea, 
putem constata că şi opoziţia s-a manifestat prin unele realizări semnificati-
ve: în 2006 a câștigat alegerile în Autonomia Găgăuză, iar în 2007 a învins 
în cel puţin două treimi din mediul urban, inclusiv în primăria Chişinăului, 
unde învingător a devenit liberalul D. Chirtoacă. 

La alegerile parlamentare din 2005, PCRM s-a confruntat cu o opozi-
ţie mai bine structurată comparativ cu scrutinul din 2001. Recunoscând că 
este imposibil de a se opune de sine stătător partidului de guvernământ, 
unele partide de centru-stânga şi centru-dreapta au format Blocul Moldova 
Democratică (BDM), care includea Partidul Social-Liberal (PSL), Partidul 
Democrat (PD), Alianţa Moldova Noastră (AMN). Aceste forţe, împreu-
nă cu PPCD, se bucurau de încredere şi susţinere din partea guvernelor 
occidentale şi au acţionat împotriva PCRM în cadrul scrutinului, iar Sera-
fim Urechean, liderul AMN, se dorea o alternativă preşedintelui Vladimir 
Voronin. În calitate de primar general al municipiului Chişinău, el gestiona 
distribuirea resurselor şi avea acces permanent la mass-media naţională.

PCRM a intrat în campania electorală dispunând de avantaje substanţiale: 
Vladimir Voronin, comparativ cu alți politicieni, încă se bucura de mare în-
credere în societate; economia Republicii Moldova era relativ stabilă, înre-
gistrându-se o uşoară creştere începând cu anul 2001; în politica externă, 
PCRM s-a reorientat brusc spre Vest, iniţiind planul strategic de integrare 
europeană, pas determinat de neputinţa preşedintelui de a se înţelege cu 
Federaţia Rusă în ceea ce priveşte soluţionarea conflictului transnistrean. 
Părţii moldoveneşti i se impunea Planul Kozak care, în ultimul moment, nu 
a mai fost acceptat şi nici semnat de Vladimir Voronin, ceea ce a provocat 
supărarea Federaţiei Ruse şi a condus la răcirea relațiilor dintre părți. Aceas-
tă confruntare a fost amplificată deschis de conducerea Federaţiei Ruse, de 
mass-media rusă şi adversarii PCRM, în special BMD. În preajma alegerilor 
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parlamentare au fost expulzaţi de către serviciile de resort unii cetăţeni ai 
Federaţiei Ruse, bănuiţi de finanţarea campaniei electorale a adversarilor 
PCRM. În februarie 2005, Republica Moldova a ratificat Planul de acţiuni 
Uniunea Europeană – Republica Moldova, care a fortificat considerabil rela-
ţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, creându-i o imagine favo-
rabilă în faţa cancelariilor occidentale. 

Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au fost câștigate de PCRM, 
care a acumulat 45,98% din voturi şi a obţinut 56 de locuri parlamentare, 
adversarul principal, BMD, a fost votat de 28,53% din electorat, obținând 
34 de mandate, iar a treia formațiune parlamentară, PPCD, a fost votată de 
9,07%, obținând 11 mandate.

Componența PCRM în legislativ nu îi permitea alegerea, cu forţe proprii, 
a șefului statului și revizuirea unor articole constituționale, însă majoritatea 
de voturi îi asigura numirea guvernului pentru un al doilea termen consecutiv. 
BMD împreună cu PPCD puteau să boicoteze realegerea lui Vladimir Voronin 
pentru al doilea termen, însă după scrutinul parlamentar BMD s-a destrămat 
rapid. La realegerea lui Vladimir Voronin în funcția de președinte al Repu-
blicii Moldova au contribuit PPCD (cel mai aprig critic al PCRM în parla-
mentul precedent), PD și PSL: pentru a-l susține pe Vladimir Voronin, a fost 
încheiat un acord, prin care PCRM se angaja să efectueze o serie de reforme.

Modificarea strategică a politicii externe a determinat și schimbarea 
ambianţei politice din republică. Optând pentru cursul european, PCRM a 
început să-și reconstruiască baza socială. Adăugând credibilitate retoricii re-
gimului, liderii PCRM au ajuns la o înțelegere cu „opoziția constructivă” 
din parlament, susținând candidatura pentru funcția de președinte al legisla-
tivului a lui Marian Lupu, dar nu pe cea a reprezentantului conservatorilor 
Eugenia Ostapciuc. De menționat faptul că în funcția de vicespeaker a fost 
ales liderul PPCD, Iurie Roșca.

Sub aspect strategic, redirecționarea politicii a fost clar vizibilă, luând 
în considerare reducerea proporției populației rusolingve în comparație cu 
ponderea celei autohtone și dificultățile lui Vladimir Voronin de a se înțelege 
cu Federația Rusă. Pentru prima dată de la venirea comuniștilor la putere, 
președintele Vladimir Voronin a obținut un sprijin mai mare din partea ale-
gătorilor Republicii Moldova (56%) (48%); pierderea entuziasmului de către 
elementul alogen a fost contrabalansată de creșterea suportului din partea 
vorbitorilor de limba română. Sporirea credibilității președintelui Vladimir 
Voronin și a guvernului comunist se datorează îmbunătățirii, din 2001, a 
situației în economie: după un declin constant timp de 10 ani, PIB-ul a în-
registrat o creștere mai mare de 5% în fiecare an. În decursul anului 2005, 
în republică s-a produs o creștere economică de aproximativ 7%, ceea ce a 
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permis Guvernului Tarlev să majoreze pensiile, salariul minim și salariul 
lucrătorilor din sfera bugetară. Însă Republica Moldova continua să rămână 
una dintre cele mai sărace țări din Europa, cu un venit pe cap de locuitor în 
2005 de 860 $, deși rata sărăciei a fost redusă de la 70% în 1999 până la 27% 
în 2007, conform datelor FMI.

O altă problemă majoră cu care s-a confruntat şi continuă să se confrunte 
economia națională este migrația. Din cauza șomajului, populația aptă de 
muncă migrează în țările Europei de Vest și în Federația Rusă, aproximativ 
o cincime din tineret sunt angajați în sfera muncii din afara țării, legal sau 
ilegal, banii remitenți constituind aproximativ 27–30% din PIB-ul pe țară. 
Acest flux de bani lichizi este principalul mijloc de asigurare a necesităților 
în resurse financiare interne. Totuși, rata inflației în sectorul de consum 
crește anual cu 12%, reprezentanții businessului mic nu pot obține credite 
avantajoase, este stopată dezvoltarea sectorului privat, iar investițiile străine 
sunt relativ mici. 

În alegerile parlamentare din aprilie 2009 opoziția democratică a acumu-
lat 41 de locuri parlamentare, iar comuniştii – 60. După declararea rezultate-
lor, s-a declanşat un amplu protest care a condus la noi alegeri parlamentare. 
La alegerile din iulie 2009, opoziţia democratică a obţinut deja 53 de locuri 
în Parlament. Dat fiind faptul că nu s-a reuşit alegerea preşedintelui Repu-
blicii Moldova, s-au anunţat noi alegeri care s-au soldat cu o nouă victorie a 
fostei opoziţii – 59 de mandate, iar comuniştii au mai pierdut în acel scrutin 
6 mandate. Alegerile din toamna 2014 vor proba o nouă balanţă de forţe între 
actuala guvernare şi opoziţia comunistă.

Este de remarcat că procesul constituirii în Republica Moldova a opozi-
ţiei politice nu s-a încheiat , ci decurge neuniform şi contradictoriu. 

Printre factorii care împiedică buna activitate a opoziţiei politice sunt de 
menţionat:

- caracterul juridic nedeterminat al statului, Republica Moldova declarând 
cursul integrării europene, respectiv asumându-şi responsabilitatea pentru 
ajustarea sistemului său politic în concordanță cu standardele democratice 
contemporane, moderne. Una dintre problemele importante, în această ordi-
ne de idei, rezidă în constituirea unor raporturi civilizate între puterea politi-
că şi opoziţie. Experienţa ţărilor occidentale relevă netăgăduit că acordarea 
opoziţiei parlamentare a posibilităţilor reale pentru promovarea şi susţinerea 
propriului punct de vedere ca alternativă la cel oficial, concurenţa loială cu 
celelalte forţe politice contribuie la stabilitatea sistemului politic, diminuarea 
conflictelor politice, la promovarea deciziilor politice importante şi, nu în ul-
timul rând, la sporirea coeziunii sociale a opoziţiei. Încă nu a devenit o bună 
practică acordarea opoziţiei parlamentare a dreptului de a conduce comisii 
cu funcţii de control: comisia pentru buget, economie şi finanțe ş.a.;
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- nivelul scăzut al culturii politice şi juridice atât al opoziţiei, cât şi al 
reprezentanţilor puterii şi, desigur, al societăţii civile în ansamblu;

- tărăgănarea reformelor în domeniul juridic, administrativ, nivelul înalt 
al corupţiei etc.;

- existenţa unor diverse clivaje: est-vest, bogați-săraci şi, nu în ultimul 
rând, cele legate de identitatea etnică şi cea lingvistică. 

6. Liberalism versus comunism ca particularitate a vieţii politice 
şi a partidismului din Republica Moldova
Victoria forțelor liberal-democrate în cadrul alegerilor parlamentare re-

petate din 29 iulie 2009 și învestirea, în consecință, a unui guvern necomu-
nist ca expresie politică a coaliției parlamentare majoritare „Alianța pentru 
Integrarea Europeană”, care și-a propus, prin chiar programul de guvernare 
pentru anii 2009–2013, să transforme Republica Moldova „într-o țară eligi-
bilă pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a fost nu doar un pas calitativ 
nou în evoluția politică a Republicii Moldova, ci și un bun prilej de evaluare 
obiectivă și imparțială a celor peste două decenii de tranziție de la comu-
nismul sovietic spre o societate liberă, întemeiată pe valorile și principiile 
democrației liberale. 

Privit dintr-o atare perspectivă, scrutinul parlamentar din vara anului 
2009 poate fi caracterizat nu doar ca un obiectiv și necesar transfer demo-
cratic de putere de la un partid politic aflat la guvernare peste opt ani de zile 
către o coaliție de partide, ci, poate chiar mai important și, în primul rând, 
ca un final logic al unui ciclu politic de două decenii (1989–2009), în cadrul 
căruia în Republica Moldova s-au confruntat acerb două modele teoretice, 
dar și politice, de organizare a societății. 

Primul model, experimentat cu intermitențe în primul deceniu de in de-
pendență a Republicii Moldova (1989/1990–1994, 1998–2000), este cel 
al democrației liberale, preluat din experiența politică a Europei de Nord-
Vest (mai ales a Marii Britanii și Franței) și întemeiat pe doi termeni relativ 
antagoniști: acela de democrație, care presupune participarea cetățenilor la 
viața politică, și acela de liberalism, care subînțelege garanția tuturor formelor 
de libertate și, în special, a libertății economice manifestate în forma inițiati-
vei individuale și a proprietății private, conform principiului „laissez faire, 
laissez passer”. Indiferent de variantele sale în care se manifestă, democrația 
liberală a pledat constant pentru astfel de principii și valori fundamentale ca 
toleranța și pluralismul, limitarea puterii politice și separația puterilor în stat, 
libertatea individuală și proprietatea privată, unicitatea și inviolabilitatea in-
dividului, drepturile individuale și autonomia personală, distincția dintre sfera 
publică și cea privată etc.
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Nu doar în Republica Moldova, ci și în întreg spațiul Europei Centrale și 
de Est și al fostei URSS, ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-au derulat 
sub stindardul revenirii entuziaste la modelul democrației liberale, realizân-
du-se realmente „o ruptură” a istoriei, fapt care justifică împărțirea epocii 
actuale în două perioade distincte: „înainte și după sfârșitul dictaturilor”. Mai 
mult chiar, în accepția celebrului intelectual Francis Fukuyama, sfârșitul răz-
boiului rece a însemnat și „sfârșitul istoriei” ca atare, în sensul că, la finele 
secolului al XX-lea, combinația democrație liberală – capitalism s-a dovedit 
a fi net superioară oricărei alte alternative de sistem economic / politic, sursa 
superiorității constând în capacitatea acesteia de a satisface necesitățile pri-
mare ale naturii umane.

Tocmai din aceste considerente, revenirea la regimurile democratice, re-
descoperirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului poate fi con-
siderată drept „o adevărată revoluție”, mai exact: singura revoluție culturală 
a timpului nostru.

Cel de-al doilea model de organizare a societății este de sorginte tota-
litară și poate fi definit drept comunist sau colectivist-egalitarist, manifes-
tându-se, ca regulă generală, în țările în care nu s-a reușit consolidarea unei 
societăți civile în adevăratul sens al cuvântului, care să exprime un autentic 
efort colectiv de a reduce pretențiile și prerogativele statului autoritarist. În 
condițiile lipsei elementului fundamental al democrației, – societatea civi-
lă,  – chiar dacă teoretic este conștientizat faptul că vechiul concept de socia-
lism / comunism, bazat pe coerciție și conducere monopolistă de către un 
grup restrâns de birocrați, și-a pierdut orice justificare politică sau morală, 
populația îi prelungește, cu toate acestea, agonia sa finală.

Ilustrarea pregnantă a tezei respective este oferită de Republica Moldo-
va, populația căreia nu s-a arătat serios motivată de o autentică dorință de 
democrație și libertate, bine articulată din punct de vedere spiritual și intelec-
tual, astfel încât, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 25 februarie 
2001, poporul truditor ajuns la limita răbdării și a puterilor a optat pentru 
liniște, pace și bunăstare măcar la nivelul pe care l-a avut până la 1989. Altfel 
spus, s-a produs o abdicare cu caracter de unicat în întreg spațiul european de 
la modelul democrației liberale în favoarea celui colectivist-egalitarist model 
promis de PCRM de la readmiterea sa în viața politică și promovat de același 
partid în perioada aflării sale la guvernare.

Dincolo de faptul, extrem de grav în sine și cu multiple consecințe ime-
diate și de durată, că peste opt ani de zile (2001–2009) în Republica Moldo-
va nu au fost respectate drepturile și libertățile elementare ale cetățenilor, că 
economia a fost monopolizată, presa a ajuns să nu mai fie liberă, iar peste un 
milion de cetățeni moldoveni au fost nevoiți să plece la muncă peste hotare 
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pentru a-și întreține familia, fosta guvernare comunistă se face responsabilă, 
mai presus de orice, de instituirea unui control polițienesc asupra gândirii 
libere, de punerea în practică a unei veritabile inchiziții, prin care s-a încercat 
și parțial s-a reușit reducerea la tăcere a tuturor celor acuzați sau / și suspectați 
de erezie.

Practic, tot ce a întreprins PCRM-ul în cei peste opt ani de guvernare a ur-
mărit parcă obiectivul de a edifica o societate de tipul celei descrise de George 
Orwell (1903–1950), întemeiată pe credința că Marele Frate e atotputernic, 
iar Partidul e infailibil. Cum însă, în realitate, omnipotența Marelui Frate s-a 
dovedit a fi mult exagerată, iar păcatele PCRM-ului – mult prea grave pentru 
a fi pur și simplu date uitării, s-a impus, exact ca în romanele lui Orwell, „o 
continuă flexibilitate în interpretarea faptelor”, încercându-se inocularea de-
prinderii de „a afirma în modul cel mai impertinent că negrul e alb, în ciuda 
realității celei mai evidente”. „A predica minciuna și a crede în ea din toată 
inima; a da uitării orice fapt jenant, dar, totodată, a-l scoate din uitare când e 
necesar; a nega existența realității obiective fără a uita nici pentru o clipă că 
realitatea negată există”,– iată ce au pretins firavei societăți civile promoto-
rii dublei-gândiri orwelliene, perfect conștienți de faptul că, „pentru cel care 
râvnește să cârmuiască și să se mențină sus pentru totdeauna e absolut necesar 
să-și pervertească însuși simțul realității”.

Este adevărat că noul reviriment al populației Republicii Moldova spre 
valorile democrației liberale s-a produs în contextul relativei diminuări a 
popularității acestora în spațiul Europei Centrale și de Est. Astfel, rezultatele 
unui sondaj de opinie realizat de Fundația Pew la împlinirea a douăzeci de 
ani de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est proba cu toată 
certitudinea că democrația politică și economia liberă de piață – componen-
te esențiale ale modelului democrației liberale, pierdeau teren în preferințele 
oamenilor. Proporția celor care sprijineau trecerea la democrație era în scă-
dere de 24% în Bulgaria, de 20% în Lituania, de 18% în Ungaria și de 8% în 
Federația Rusă. Singura excepție o constituia Germania de Est (fosta RDG), 
proporția celor care continuau să sprijine trecerea la democrație constituind 
85% din totalul celor chestionați, dar chiar și aici aflându-se în descreștere 
față de 1991. Cât privește sprijinul populației față de valorile economiei libere 
de piață, doar polonezii și cehii considerau că situația lor economică prezentă 
este mai bună decât în anii comunismului.

Oricum, trebuie să admitem că disputa istorică între modelul democraţiei 
liberale şi cel colectivist-egalitarist de organizare politică, social-economică 
şi culturală a societăţii poate fi apreciat obiectiv doar în timp. Este însă în afara 
oricăror dubii superioritatea morală, dar și materială, a modelului democrației 
liberale față de cel al colectivismului egalitarist, adevăr confirmat de întreaga 
experiență a lumii contemporane, astfel încât, aşa cum afirmă economis-
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tul american Milton Friedman, „oriunde întâlnim vreun element extins al 
libertății individuale, câteva componente ale confortului material la îndemâna 
cetățeanului obișnuit, și speranța larg răspândită într-un progres viitor, acolo 
întâlnim, de asemenea, activitatea economică organizată în principal pe piața 
liberă”. Și viceversa: „oriunde statul ține sub control amănunțit activitățile 
economice ale cetățenilor săi (...), acolo omul de rând este încătușat din punct 
de vedere politic, are un nivel de viață scăzut și puține posibilități de a-și ho-
tărî propriul destin”.

La o privire retrospectivă, experiența celor peste două decenii de tranziție 
de la dictatură la regimul democrației liberale confirmă integral adevărul că 
„niciun model și nicio rețetă nu pot fi aplicate tuturor țărilor în mod auto-
mat; dimpotrivă, se pune problema favorizării unei democratizări, respectiv, 
a unei conlucrări între putere şi opoziţie, care să țină cont de caracterul unic 
al fiecărei societăți”. Un alt adevăr învederat de experiența aceleiași perioade 
constă în faptul că, simultan cu necesitatea obiectivă a consolidării și afir-
mării plenare a societății civile, se cere limitarea monopolului de putere al 
păturii de manageri și politicieni profesioniști, prin delegarea unei conside-
rabile responsabilități nivelurilor locale (colectivităților de muncă și teritori-
ale), extinderea pluralismului în viața publică și democratizarea instituțiilor. 
Acest monopol al puterii este necesar a fi limitat inclusiv printr-o lege, care 
să reglementeze din punct de vedere juridic şi constituţional atât drepturile şi 
obligaţiile puterii, cât şi cele ale opoziţiei, în vederea elaborării şi punerii la 
punct a unui mecanism eficient şi viabil al exerciţiului puterii politice, astfel 
încât opoziţia să poată participa cu maxim randament la confruntarea de idei 
şi dezbaterile politice, în vederea găsirii celor mai bune soluţii pentru proble-
mele cu care se confruntă societatea.

În fine, nu însă și în ultimul rând, în baza experienței acumulate inclusiv în 
Republica Moldova, trebuie să admitem că democrația nu este altceva decât 
o lungă bătălie, iar existența ei rămâne fragilă, reversibilă şi coruptibilă, mai 
ales în societățile în care libertățile publice și cele private sunt de dată recentă.

O etapă pe cât de importantă, pe atât însă de originală şi inedită în relaţia 
dintre putere şi opoziţie în Republica Moldova a fost iniţiată în urma alege-
rilor parlamentare ordinare din 30 noiembrie 2014. În cadrul acelor alegeri, 
de la care s-a aşteptat reconfirmarea parcursului european al Republicii Mol-
dova, – dat fiind că doar cu două săptămâni înainte de alegeri, Parlamentul 
European a ratificat Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Repu-
blica Moldova, inclusiv un acord comercial aprofundat şi cuprinzător, consi-
derându-se ca fiind „o clară recunoaştere a succesului procesului de reformă 
politică şi economică în Republica Moldova”, – au participat 24 de concu-
renţi electorali, dintre care 19 partide politice, un bloc electoral şi 4 candidaţi 
independenţi, în condiţiile în care pragul electoral pentru partidele politice a 
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fost de 6%, pentru blocurile electorale din două partide – de 9%, iar pentru 
candidaţii independenţi – de 2%. La o rată de participare de 57,28%, sau 
1 649 402 de alegători participanţi la votare din totalul de 2 800 827 înscrişi 
în listele electorale, pragul electoral în acel scrutin parlamentar a fost depăşit 
de 5 partide politice – PSRM, PLDM, PCRM, PDM şi PL, – iar mandatele în 
noul Parlament au fost distribuite în felul precum urmează.

Tabelul 3
Repartizarea mandatelor în Parlamentul Republicii Moldova, 

rezultat din alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014

Denumirea formaţiunii politice 
parlamentare Nr. voturi % din total Nr. mandate

PSRM 327 912 20,51 25
PLDM 322 201 20,16 23
PCRM 279 366 17,48 21
PDM 252 489 15,80 19
PL 154 518 9,67 13

PSRM s-a manifestat în timpul alegerilor prin mesajul său nostalgic rusofil 
și proeuroasiatic, declarându-se ulterior ca fiind în opoziție față de partidele 
proeuropene (PLDM, PD și PL). Practica ultimilor 5 ani arată clar că niciun 
partid, care accede în parlament nu poate de sine stătător/independent să 
promoveze reforme.

Discuțiile în vederea constituirii unei majorități parlamentare s-au purtat, 
inițial între PLDM, PD și PL, pentru a se ajunge în final și contrar așteptărilor 
la constituirea Alianței Politice pentru o Moldovă Europeană alcătuită din 
PLDM și PD cu suportul altui partid opozant PCRM, iar Partidul Liberal 
devenind, astfel, volens nolens, partid opozant față de celelalte 4 partide par-
lamentare.

Prin urmare, în linii mari, se prevăd un guvern minoritar și un parlament 
fragil și instabil, cu repercusiuni negative asupra întregii evoluții a vieții poli-
tice din Republica Moldova. 

În același timp, la mod general vom constata că relația putere și opoziție 
corespunde exigențelor democrației reprezentative moderne, mai puțin fiind 
vizibilă partea calitativ rezultativă a acestei relații.

Ion RUSANDU, 
doctor în filosofie, conferențiar cercetător

  Nicolae ENCIU, 
doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar
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ELITELE POLITICE

Procesul afirmării și dezvoltării elitei politice în țara noastră poate fi abor-
dat din două perspective: pe de o parte, prin prisma constituirii și consoli-
dării statului Republica Moldova (elita națională, prin facțiunile sale  – elita 
culturală, elita intelectuală, elita științifică, elita informațională etc. –, a stat 
la baza formării și evoluției statului) și, pe de alta, prin cea a alternanței 
democratice la guvernare (în baza alegerilor democratice) și funcționalității 
coalițiilor de guvernare (constituite în baza rațiunii politice și a consensului 
substanțial procedural). 

În baza primei abordări, putem afirma că procesul constituirii şi dezvol-
tării elitei politice naționale și statului Republica Moldova îşi are începutul 
la intersecţia anilor ’80 –’90 ai secolului XX. Liberalizarea statului sovietic, 
iniţiată de „perestroika” gorbaciovistă şi de mişcarea de renaştere naţională, 
a trezit în societate un activism social-politic sporit al populaţiei, precum şi 
tentative de a realiza o echitate socială şi istorică, întâi de toate, în sfera spiri-
tual-culturală a societăţii (păstrarea şi dezvoltarea limbii, culturii şi tradiţiilor 
naţionale, consolidarea identităţii etnice şi culturale etc.), dar și în sfera so-
ciopolitică (detaşarea treptată, dar consecventă, a republicii de sistemul po-
litic totalitar de tip sovietic în eventuala identificare a unei structuri statale). 
Altfel spus, apariţia statului Republica Moldova și a elitelor sale a fost condi-
ţionată de trei procese semnificative, aflate într-o relaţie de interdependenţă, 
şi anume: perestroika gorbaciovistă (1985–1991), mişcarea democratică de 
eliberare naţională (1988–1991) şi adoptarea Declaraţiei de Independenţă a 
Republicii Moldova (27 august 1991), aceasta din urmă fiind anticipată de 
Declaraţia cu privire la Suveranitatea Republicii Moldova (23  iunie 1990). 
Însă cel mai important document politic rămâne a fi Declaraţia de Indepen-
denţă a Republicii Moldova, care presupune reformarea cardinală a unui 
sistem politic depăşit, iniţierea şi implementarea unui şir întreg de reforme 
democratice sistemice atât în sfera politică, cât şi în cele economică şi socială. 

Perestroika (restructurarea), desfăşurată sub sloganele „democraţie”, 
„transparenţă”, „accelerare”, „mentalitate nouă” etc., spre sfârșitul anilor ’80 
ai secolului trecut a avut drept rezultat atât trecerea robustă la democratizarea 
vieţii sociale şi la unele reforme de piaţă (sistemul politic rămânând intact), 
cât şi articularea unor cerinţe sociale, iar pe acest fundal, în unele republici 
ale fostei URSS, apar mişcări sociale, în esenţă, de factură democratică. 
Mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Moldova şi-a 
reafirmat aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională exprima-
te prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la Chişinău 
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(din 27  august 1989, din 16 decembrie 1990 şi din 27 august 1991), prin 
legile şi hotărârile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea 
limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin (31 august 
1989), drapelul de stat (27 aprilie 1990), stema de stat (3 noiembrie 1990) 
şi schimbarea denumirii oficiale a statului (23 mai 1991). Această mișcare 
de anvergură a fost factorul determinant care a pus bazele distrugerii vechilor 
relaţii social-politice şi vechiului aparat politico-administrativ de stat, înlă-
turării valorilor şi normelor sociale depăşite, precum şi instituirii noilor sis-
teme de valori şi comportamente, noilor tipuri de relaţii sociale și politice, 
noilor forme de organizare socială şi noilor instituţii politice ale statului, astfel 
încât Mişcarea de renaștere națională culminează cu adoptarea Declaraţiei de 
Independenţă a Republicii Moldova.

Există mai multe trăsături comune noilor elite şi instituţii politice și admi-
nistrative abia formate la începutul anilor ’90 ai secolului trecut în ţările 
membre ale CSI: 1) în spaţiul postsovietic transformarea grupurilor de eli-
tă ale fostei URSS în grupuri de elită ale statelor independente a avut loc 
în baza schimbării radicale a cursului politic de către elita nomenclaturistă; 
2) în toate ţările CSI noile elite naţionale se formează din liderii reforma-
tori ai fostei elite partocratice şi, în special, din reprezentanţii mişcărilor de 
renaștere și de eliberare naţională; 3) în „noile” democraţii instituţiile puterii 
de stat au fost create din cadre naţionale și noi elite naţionale; 4) aproape în 
toate ţările din spaţiul postsovietic se produce fenomenul „aparenţei con-
solidării democratice”, consolidării noilor elite „spre binele poporului” şi 
de aceea în unele state independente democraţiile imitative au evoluat în 
direcţia autoritarismului; 5) noile elite ale statelor postsovietice sunt separate 
de restul populaţiei nu numai prin privilegii, ci şi prin averile lor acumulate 
în mod nelegitim şi agresiv, precum şi printr-un comportament sfidător, în-
deosebi al elitelor regionale (cazul elitelor politice regionale separatiste din 
Georgia şi din Republica Moldova); 6) activitatea grupurilor de presiune în 
ţările CSI (de obicei, nelegitimate), formate nu numai în baza birocraţiei de 
stat, ci şi în baza altor principii bazate pe diverse metode de influenţă (econo-
mice, psihologice, fizice etc.) asupra procesului politic, este incompatibilă cu 
respectarea regulilor jocului democratic, adică cu libertatea concurenţei po-
litice; 7) în multe state independente are loc o sporire a dinamicii schimbării 
generaţiilor de politicieni, cărora le aparţin noi viziuni asupra democratizării 
societăţii de tranziţie (cazul Republicii Moldova în a doua jumătate a anilor 
’90); 8) societatea civilă în „noile” democraţii este deocamdată incapabilă 
să exercite un control efectiv asupra structurilor de putere, asupra elitelor 
politice și a birocrației de stat; 9) extinderea conflictelor între diverse tipuri și 
facțiuni ale elitei puterii şi chiar ramuri ale puterii de stat, precum şi prezența 
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principiului avantajului cumulativ numit de politologul american Robert K. 
Merton „efectul Matei” (Social Theory and Social Structure, 1968), care s-a 
inspirat din Evanghelia lui Matei: „Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de 
prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are”). Astfel, poziţia avanta-
joasă a unui individ în sistemul de stratificare (politică, economică și socială) 
sporeşte probabilitatea de a primi alte recompense. Cei care beneficiază de 
statutul lor social deseori reuşesc să folosească acele beneficii pentru avan-
taje suplimentare, astfel sporind repartizarea inegală a resurselor societăţii.

Acestea şi alte trăsături relevante ale noilor actori politici în arealul post-
sovietic condiţionează structura funcţională a elitelor politice, a căror com-
poziţie se află într-o conexiune directă cu structurile de putere, cu dezvolta-
rea economică a țărilor şi include mai multe componente structurale. Printre 
care: şefii de stat şi anturajul lor, corpul parlamentar, elita guvernamentală, 
reprezentanţii superiori ai puterii judecătoreşti, conducătorii structurilor de 
forţă ale ţării – componentă specifică, în special, pentru Federaţia Rusă sau 
Ucraina, liderii principalelor partide politice, conducătorii diplomaţiei şi alte 
persoane înzestrate cu funcţii de putere şi împuterniciri respective în vederea 
adoptării deciziilor la nivel naţional şi regional. Toate societăţile din acest 
spaţiu reprezintă astăzi nişte democraţii neconsolidate, numite de unii autori 
și democrații de „vitrină” sau democrații „imitative”, şi sunt guvernate, de 
regulă, de elite dezbinate /dezintegrate, având, pe lângă toate, un profil social 
dezamăgitor și o încredere redusă din partea populației (unele sondaje de 
opinie confirmă această supoziție), fapt determinat de starea social-econo-
mică precară, de crize politice (de guvernare) şi de tensiuni politico-sociale 
pe care le parcurg acestea și la începutul mileniului III. Pe de altă parte, în 
Republica Moldova, ca, de altfel, şi în alte noi state independente, observăm 
că procesul de democratizare postcomunistă a apărut în contextul unui efect 
de „domino” din fosta URSS. Totuşi accederea la putere a forţelor politice 
democratice în „noile” democraţii a dus atât la transformări radicale în toate 
instituţiile puterii de stat, cât şi la schimbări de substanţă în structura elitelor 
politice naționale, dar și în paradigma de guvernare a țării. Este cazul Re-
publicii Moldova din a doua jumătate a anului 2009 după preluarea puterii 
politice de către alianțele de guvernare democratică.

Elita politică, fiind desemnată de-a lungul istoriei gândirii politice prin 
diverse concepte, indică persoanele deosebite prin pregătire şi talent în do-
meniul politic care au acces la mecanismele şi tainele puterii, posedă anu-
mite funcţii de conducere şi un anumit volum de putere decizională sau, cel 
puțin, au o influență asupra factorului decizional. Desigur, fiecare societate 
determină un statut special persoanelor alese la funcțiile de conducere ale 
statului. 
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Sporirea rolului actului de guvernare în viața societății și consolidarea 
bunei guvernări depind în mod direct de organizarea și funcționarea insti-
tuţiilor democratice ale statului Republica Moldova supuse principiilor de-
mocratice și ale statului de drept, fapt specificat și în legislația țării noastre: 
Constituția Republicii Moldova; Statutul deputatului în Parlament, 1994; 
Regulamentul Parlamentului, 1996; Legea privind organizarea judecăto-
rească, 1995; Legea cu privire la Guvern, 2002; Legea cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, 2008; Legea cu privire la statutul 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 2010, ș.a.

 Procesul constituirii şi dezvoltării elitei politice și a statului Republi-
ca Moldova poate fi desemnat / structurat schematic în patru etape, perioade 
care se regăsesc în ciclurile electorale, în orientarea elitelor puterii asupra 
vectorului dezvoltării societății în baza valorilor, normelor și principiilor pe 
care acestea, elitele, le îmbrățișează, căci cursul dezvoltării ei se află sub 
impactul activităţii elitei puterii și a valorilor pe cale le exprimă. În literatura 
științifică națională pot fi întâlnite și alte opinii privind etapizarea procesului 
constituirii, evoluției şi consolidării întregului sistem politic, inclusiv a statu-
lui, ca instituție principală a sistemului politic, a elitei politice și a sistemului 
pluripartidist. 

Prima etapă a procesului nominalizat de facto începe de la primele ale-
geri parlamentare libere din 25 februarie 1990 (în bază de competiţie politică 
și pluralism politic) pentru Sovietul Suprem al RSSM, însă de jure – de la 
proclamarea independenţei statului Republica Moldova, din 27 august 1991, 
şi ia sfârşit odată cu primele alegeri parlamentare democratice (în baza sis-
temului pluripartidist) şi libere, din 27 februarie 1994, şi cu adoptarea Con-
stituţiei țării, din 29 iulie 1994. Perioada respectivă, numită de mai mulţi 
autori etapa instituţionalizării statului Republica Moldova, se caracterizează 
prin formarea şi consolidarea bazelor statalităţii, adoptându-se un şir de acte 
şi norme legislative de mare anvergură. Are loc divizarea puterilor în stat, 
formarea şi funcţionarea Parlamentului ţării în calitate de instituţie real lu-
crativă, profesionistă, vizavi de instituţii sovietice decorative, formal supre-
me în fosta URSS. În acelaşi timp, se formează şi funcţionează alte instituţii 
indispensabile ale statului Republica Moldova, precum poliția, procuratura, 
armata naţională, serviciul diplomatic etc. De asemenea, autorităţile publice 
ale statului au reuşit să pună în aplicare anumite reforme democratice şi să 
stabilească relaţii internaţionale caracteristice unui stat suveran și indepen-
dent, cu statut de subiect de drept internațional. 

Ţinând cont de faptul că în Republica Moldova apariţia primei generaţii 
a elitei politice, a liderilor naţionali, precum şi începutul fenomenului pluri-
partidist s-au manifestat prin competiţia diverselor grupări politice în cadrul 
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mişcărilor sociale și politice în a doua jumătate a anilor ’80 – începutul anilor 
’90 ai secolului trecut, unii autori mai numesc perioada vizată etapa roman-
tică (a speranțelor), când schimbarea social-politică s-a soldat cu obţinerea 
independenţei ţării şi afirmarea simbolurilor ei noi. 

În acelaşi timp, „adevărurile istorice” promovate de diferite grupări po-
litice erau antagoniste şi, excelând pe anumite mituri politice, au provocat 
tensiuni social-politice şi mişcări separatiste în sudul şi estul ţării. Astfel, pe 
scena politică a Republicii Moldova funcţionează subiecţi politici dezbinaţi, 
administraţie fragmentată, elita politică centrală şi elitele politice regionale 
(separatiste) din Transnistria și din Găgăuzia, acestea din urmă manifestând 
pe tot parcursul dezvoltării statului Republica Moldova un comportament 
necivilizat, neadecvat realităţilor politice create. Mai specificăm un detaliu 
important: dacă în Transnistria separatismul poartă un caracter politic (având 
la geneza sa şi dimensiunea naţională, substratul lingvistic), în Găgăuzia el 
are un caracter naţional.

În timp ce elita politică din raioanele de est ale țării continuă să excele-
ze pe formarea așa-numitului stat independent „Republica Moldovenească 
Nistreană” (numele dat de forțele separatiste entității politice autoprocla-
mate din Transnistria, Republica Moldova pierzând controlul zonei în urma 
conflictului armat din 1992), atunci elita politică din Unitatea Teritorială 
Autonomă Găgăuzia, prin Adunarea Populară a Găgăuziei – Legislativul de 
la Comrat, a organizat și a desfășurat la 2 februarie 2014 două referendu-
muri: unul – consultativ, privind vectorul de dezvoltare externă a Republicii 
Moldova (fie pledează pentru aderarea la Uniunea Vamală Rusia–Belarus–
Kazahstan, fie pentru Uniunea Europeană), iar al doilea – legislativ, la care 
s-a propus aprobarea unui proiect de lege privind dreptul locuitorilor din 
Găgăuzia la autodeterminare externă în cazul în care Republica Moldova 
își pierde statutul de stat suveran (dreptul la autodeterminare externă este 
specificat în Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-
Yeri) adoptat la 23 decembrie 1994 de către Parlamentul Republicii Moldo-
va). Devine curios și faptul că mai multe raioane (10) și localități ale țării 
au susținut referendumul din Găgăuzia, găsindu-se și doi finanțatori pentru 
desfășurarea acestuia. De altfel, rezultatul plebiscitului găgăuz era previzi-
bil, iar, în acest sens, ideea integrării europene a eşuat la sud, ca și în regiu-
nea de est, cu mult timp în urmă.

Este de precizat că la sfârşitul anului 2002, Curtea Constituţională a 
Republicii Moldova a dat aviz pozitiv iniţiativei de revizuire a Constituţiei 
ţării (art. 111 din Legea fundamentală a rămas intactă și astăzi), parvenite de 
la majoritatea parlamentară (PCRM), care prevedea introducerea în Legea 
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fundamentală a unor articole care vor garanta existenţa şi funcţionarea au-
tonomiei găgăuze (dreptul Găgăuziei de a-şi soluţiona de sine stătător pro-
blemele politice şi economico-culturale, dreptul la organizarea bugetului, 
dreptul la iniţiativă legislativă, precum şi dreptul la autodeterminare în cazul 
pierderii independenţei Republicii Moldova, iar autonomiei regionale i se 
atribuie şi garanţii constituţionale). Aceasta însemna la moment că partidul de 
guvernământ dorea cu orice preț să evite orice confruntări politice, iar cazul 
reglementării conflictului din sudul țării ar fi și un model de urmat pentru 
soluționarea conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova. De ase-
menea, este cunoscut și faptul că, în februarie 2013, pe lângă Guvern a fost 
creat un grup de lucru, care a avea drept scop elaborarea şi operarea modifi-
cărilor în legislaţia centrală, ce reglementează statutul juridic al Găgăuziei, 
însă autoritățile regiunii au refuzat să participe la lucrările acestei comisii. 
În consecinţă, elita politică regională a răspuns „adecvat” prin referendumul 
din 2 februarie 2014 cu privire la vectorul de politică externă şi a statutului 
autonomiei.

La mijlocul anilor ’90 sunt identificate trei grupări politice mai repre-
zentative (parlamentare şi extraparlamentare) referitoare la vectorul dezvol-
tării ţării noastre: 1) dezvoltarea şi consolidarea statului Republica Moldo-
va; 2)  unirea (imediată sau graduală) cu România şi 3) restabilirea și / sau 
aderarea la Rusia / Uniunea Rusia–Belarus. Vehicularea acestor trei mesaje 
în perioada indicată, fortificarea independenţei țării, aderarea ei la România 
sau revenirea Moldovei pe orbita rusească, reflecta, de fapt, atitudinea for-
maţiunilor politice faţă de destinul societăţii noastre, numite ironic de unii 
autori „partide geopolitice”. Conturarea pe scena politică a ţării a acestor 
trei orientări clare asupra vectorului dezvoltării statului (ele, în fond, coincid 
cu divizarea eşichierului politic) reflectau polarizarea masivă a populaţiei 
după criteriul politic şi cel economic, absenţa liderilor politici şi de opinie 
reprezentativi, astfel încât unii lideri de partid se vedeau atunci conducători 
de cel mai înalt nivel, „salvatori ai naţiunii”, fenomen numit în literatura 
politologică fenomenul „bonapartismului”.

În acelaşi timp, în urma anumitor procese de ordin politic, economic, 
social şi cultural, în Republica Moldova, încă la etapa de afirmare a inde-
pendenţii ţării, s-a evidenţiat separatismul (naţional şi politic), formându-
se astfel două unităţi anticonstituţionale la sudul (Găgăuzia) şi în raioanele 
de est ale ţării (Transnistria). Desigur, problema separatismului, fenomenul 
iredentismului (lupta între adepţii diferitor căi de dezvoltare a unei ţări, în 
cazul nostru, între „independişti”, adepţii consolidării statalităţii, unioniştii 
de dreapta şi cei de stânga, este cunoscută în literatura de specialitate prin 
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termenul de irendetism, denumind orice mişcare politică ce urmăreşte anexa-
rea unor teritorii sub lozinci naţional-şoviniste), criza identitară (considerate 
naţionalisme regionale) şi alte probleme au constituit şi rămân deocamdată 
obstacole majore în calea consolidării statului Republica Moldova pe plan 
intern şi extern. Însă cea mai mare piedică în afirmarea şi dezvoltarea statului 
este lipsa consensului naţional, a viziunii acceptate de majoritatea cetăţeni-
lor ţării asupra viitorului Republicii Moldova. Practica social-politică a țării 
noastre a demonstrat că afirmarea şi dezvoltarea statalităţii este un proces 
complicat şi de durată, iar formarea şi dezvoltarea noilor instituţii politice, 
administrative și sociale de factură democratică a devenit un proces destul de 
dificil şi contradictoriu, plin de riscuri, vulnerabilităţi şi ameninţări (coerciţia 
externă, prezenţa militară străină, conflictul transnistrean, crima organiza-
tă, traficul de arme şi muniţii, migraţia forţei de muncă, clivajele sociale și 
politice, precum şi alte ameninţări de ordin economic, energetic, ecologic, 
social).

Din aceste motive, elita nouă, postcomunistă, venită la putere la începu-
tul anilor ’90, nu putea fi numită la acel moment elită democratică din mai 
multe considerente (democraţia ca atare începe de la zero, elitele puterii din 
diverse motive nu sunt funcţionale, cultura politică a noii elite este segmen-
tată, necon sen suală şi deci conflictuală, comportamentul politic al ei, dar şi 
al unor grupuri sociale se poate transforma uşor în extremism politic etc.). 
Ea continuă şi astăzi să fie neomogenă după provenienţă, apartenenţă, pro-
fesionalism şi orientări politice, iar concepţiile ei (politice) nu sunt formate 
în deplină măsură. Este cunoscut şi faptul că noile elite continuă să aibă un 
caracter scăzut al mobilităţii sociale atât pe verticală, cât şi pe orizontală.

Această primă generaţie a elitei politice naționale nu constituia un grup 
politico-cultural nou, deoarece în interiorul ei (ca, de altfel, şi în alte soci-
etăţi postsovietice) a avut loc redistribuirea rolurilor politice, provenite, în 
mare parte, din vechea elită managerială, comunistă. Odată ce în majoritatea 
cazurilor la posturile de conducere au fost cooptate, numite sau chiar alese 
de la bun început cadre vechi, reprezentanţii elitei politice nomenclaturiste 
şi-au păstrat poziţiile lor privilegiate în noile structuri ale puterii, îndeosebi, 
la nivel regional şi local. O bună parte din elitele vechi, comuniste, a trecut 
în business şi în alte sectoare ale societăţii civile. Noua elită postcomunistă 
avea surse diverse de formare şi consolidare, principala fiind reconversia 
unor grupuri ale elitei partocratice (nomenclaturiste) în alte fracțiuni ale 
elitei de factură democratică.

Este de remarcat că primele elite politice naţionale promovează anumite 
politici publice ale tânărului stat nu numai pe plan intern, dar şi pe plan extern. 
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Comportamentul clasei politice moldoveneşti a fost influenţat puternic de 
factorii externi. Articulând interesele ţării noastre la suportul internaţional, 
prima generaţie a elitelor politice a trebuit să ia în consideraţie condiţiona-
rea din exterior a suportului politic şi economic pentru Republica Moldova 
prin modernizarea instituţională internă şi democratizarea ei pe plan politic 
şi economico-social. Astfel, prin semnarea de către preşedintele ţării a Do-
cumentului-cadru şi depunerea documentului corespunzător de prezentare 
la 16 martie 1994 la Bruxelles, Republica Moldova a aderat la Programul 
„Parteneriat pentru Pace” al NATO, care este un program internaţional în 
domeniul menţinerii securităţii, fapt ce a permis ţării noastre să desfăşoare o 
cooperare bilaterală cu statele membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticu-
lui de Nord şi partenere ale Programului în cauză. Deşi Republica Moldova 
este, de facto, stat membru al CSI din 21 decembrie 1991, când a fost semnat 
Acordul cu privire la crearea Comunităţii, aderarea de jure la această struc-
tură a fost posibilă doar după ratificarea cu anumite rezerve a Acordului cu 
privire la crearea CSI şi a Declaraţiei de la Alma-Ata de către Parlamentul 
ţării noastre la 8 aprilie 1994. Statutul CSI a fost ratificat, la fel cu rezerve, la 
26 aprilie 1994, iar la 13 iulie 1995 Republica Moldova a devenit stat mem-
bru al Consiliului Europei, fiind prima ţară din CSI primită în acest for pan-
european. De la declararea independenţei, statul nostru a devenit membru 
al mai multor organisme internaţionale şi regionale, fapt ce condiţionează 
europenizarea societăţii.

În pofida faptului că autorităţile politice ale statului au manifestat interes 
pentru integrarea europeană a ţării imediat după dezintegrarea URSS, aces-
tea considerau relaţiile cu UE în primii ani de independenţă drept o prioritate 
minoră şi de aceea o politică (funcţională) comprehensivă de apropiere de 
Comunitatea Europeană (actualmente Uniunea Europeană) nu a fost dez-
voltată pe un termen lung. Dacă pentru ţările CSI la începutul anilor ’90 a 
fost propus Programul TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth 
of the Independent States) al UE, având ca scop susţinerea proceselor de 
tranziţie la economia de piaţă şi la o societate democratică, iar drept obiectiv 
principal susţinerea ONG-urilor, administraţiilor locale şi regionale, precum 
şi al organizaţiilor patronale în procesele de participare şi de luare a decizi-
ilor în societăţile din care fac parte, atunci Programul PHARE de asistenţă 
multilaterală (lansat în 1989), fiind iniţial destinat Poloniei şi Ungariei, iar 
mai târziu extins asupra celorlalte ţări candidate la aderare, inclusiv asupra 
Ţărilor Baltice, a avut ca obiectiv major sprijinirea ţărilor Europei Centrale 
şi de Est în tranziţia acestora spre economia de piaţă. Începutul anului 1994 
este marcat de o activizare a relaţiilor Moldovei cu UE, care culminează cu 
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semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare 
(denumirea deplină: Acordul de Parteneriat şi Cooperare între Comunităţile 
Europene şi statele lor membre, de o parte, şi Republica Moldova, de altă 
parte), pus în aplicare din 1 iulie 1998, pentru o perioadă de 10 ani. Însă 
procesul de integrare europeană a prins un oarecare contur doar în anii 2002–
2007, însă acesta încearcă să devină o realitate tocmai în a doua jumătate a 
anului 2009, odată cu schimbarea paradigmei de guvernare de către coaliția 
de guvernare democratică – Alianța pentru Integrare Europeană (AIE). 

A doua etapă a procesului afirmării şi dezvoltării statului Republica 
Moldova și, respectiv, a elitei politice naționale cuprinde anii 1994–2000, 
adică de facto perioada de după adoptarea Constituţiei Republicii Moldova 
(29  iulie 1994), şi se finalizează cu modificarea formei de guvernământ, din 
5 iulie 2000, din republică semiprezidenţială / semiparlamentară în republică 
parlamentară. După o revizuire semnificativă a Constituţiei, accentele au fost 
deplasate spre lărgirea prerogativelor Parlamentului şi Guvernului. Cu toa-
te acestea, împuternicirile preşedintelui au rămas esenţiale, fiind schimbată 
cardinal doar modalitatea directă de alegere a şefului statului de către cetă-
ţeni cu una de alegere indirectă de către Parlament. Elitele politice au avut 
de însuşit din propria experienţă adevăruri bine cunoscute şi anume faptul că 
într-un sistem constituţional democratic puterea de stat poate fi contestată la 
modul serios doar de formaţiuni politice puternice. 

Această perioadă din istoria politică recentă a ţării noastre ar putea fi nu-
mită etapa maturizării elitelor politice și stabilizării întregului sistem politic, 
căci ea se defineşte prin aprofundarea şi realizarea principiilor democratice, 
funcţionarea instituţiilor statale, formarea cadrului legislativ şi normativ al 
ţării în conformitate cu voința politică a elitei guvernante. În concordanță 
cu Constituţia ţării, au fost create Curtea Constituţională şi alte instituţii ju-
diciare, au fost adoptate Concepţia politicii externe şi Concepţia securităţii 
naţionale, a fost efectuată reforma administrativ-teritorială şi alte reforme. 
Astfel, partidele politice reprezentate în Legislativul Republicii Moldo-
va după alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 şi cele din 22 martie 
1998 au purces la transformarea masivă a proprietăţii publice în proprietate 
privată, continuând realizarea celor trei Programe de stat ale privatizării 
patrimoniului naţional (din 1993–1994, din 1995–1996 şi din 1997–1998), 
privatizarea „încununându-se”, precum se ştie, cu distrugerea sectorului real 
al economiei naţionale, unde era angajată cea mai mare parte a populaţiei, 
fapt ce a afectat securitatea economică a ţării, securitatea ei demografică şi 
bunăstarea majorităţii populaţiei. În acelaşi timp, continuă dezvoltarea sis-
temului de partide, care a fost influenţată de sistemul electoral proporţional, 
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utilizat în mod constant în toate ciclurile electorale, începând cu 1994, refor-
marea legislaţiei naţionale, stabilizarea instituţiilor politice ale statului şi a 
vieţii social-politice obţinute în perioada precedentă. 

Consolidarea elitelor politice s-a manifestat şi prin faptul că integrarea 
europeană, după victoria relativă a forţelor proeuropene în alegerile parla-
mentare din 1998, începe să devină o temă dominantă a discursului politic 
autohton. Astfel, după criza financiară din Rusia (august 1998), Alianţa pen-
tru Democraţie şi Reforme (ADR), majoritară în Parlament, votează o hotă-
râre care stipula că orientarea spre integrarea europeană devine un „obiectiv 
strategic major al ţării”. În paralel, aderarea la UE este declarată obiectivul 
strategic al Republicii Moldova şi în Concepţia politicii externe pentru anii 
1998–2002 adoptată de către Guvernul învestit. Odată cu intrarea în vigoare 
a APC-ului (iulie 1998) are loc o activizare vădită a autorităţilor politice 
pe vectorul european, în special, în vederea aderării ţării noastre la unele 
organisme regionale. Constituirea majorităţii parlamentare, formată din pa-
tru formaţiuni politice (Partidul Popular Creştin Democrat, Partidul Forţelor 
Democratice, Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova şi Blocul pentru 
o Moldovă Democratică şi Prosperă) a fost benefică pentru maturizarea în 
continuare a elitei politice naţionale. Însă demiterea cabinetului Sturza (mar-
tie 1999 – decembrie 1999), care s-a dovedit a fi proeuropean, şi venirea 
guvernului Braghiş (decembrie 1999 – martie 2001) a schimbat orientarea 
politicii externe a statului. Acest nou Guvern, spre deosebire de predecesorul 
său, reorientează spre CSI interesul naţional al Republicii Moldova. 

Cea de-a treia perioadă a evoluției statului și a elitei politice, 2001 – iulie 
2009, numită etapa pseudodemocratică (dominată de democrația imitativă, 
formală sau de vitrină), s-a manifestat prin unele încercări de reformare a 
structurii puterii de stat, dar şi a întregului sistem politic, etapă care demarea-
ză după ultimele modificări ale Constituţiei ţării (iulie 2000) şi după alegerile 
parlamentare anticipate (25 februarie 2001). Dat fiind reorientarea vectorului 
dezvoltării Republicii Moldova de la modelul etatist, estic, la cel liberal, eu-
ropean, prin liberalizarea fiscală din 2007 și alte acțiuni politice, unii autori 
o numesc etapa „consensului naţional”, trasând însă, nejustificat, limitele ei 
întru anii 2005–2009, deşi, de fapt, „parteneriatul politic” încheiat între noii 
guvernanţi (PCRM, partidul de guvernământ, şi PPCD, PDM şi PSL, opo-
ziţia parlamentară) este, practic, consumat spre sfârşitul anului 2007, după 
alegerile locale generale din iunie 2007, când PCRM pierde acest scrutin 
electoral și se declară ieșit din cadrul „parteneriatului politic”. 

Aşa-numitul „consens naţional” a fost atins, propriu-zis, prin adoptarea 
unanimă de către deputaţi a Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova 
cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării 
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europene din 24 martie 2005, care stipula consensul tuturor fracţiunilor par-
lamentare în ceea ce priveşte promovarea treptată şi ireversibilă a cursului 
strategic de integrare europeană a ţării noastre. Parteneriatul a fost respectat 
în cadrul unui alt vot semnificativ – adoptarea la 22 iulie 2005 a Legii cu 
privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor 
din stânga Nistrului (Transnistria), având drept scop stabilirea unor preve-
deri-cadru privind statutul juridic special ale raioanelor de est ale Republicii 
Moldova şi trasând astfel principiile şi modalităţile de soluţionare a con-
flictului transnistrean în baza reglementărilor constituţionale respective. Mai 
mult chiar, fenomenul politic din 4 aprilie 2005 (realegerea lui V. Voronin în 
funcţia de şef al statului şi stabilirea unui parteneriat politic pentru interese-
le ţării) a fost un test major pentru întreaga clasă politică, chiar dacă efectele 
lui sunt tratate neunivoc de analiştii politici autohtoni. 

Totuşi accederea la putere a noilor elite politice, demontarea vechii puteri 
de stat şi instalarea noilor elemente ale verticalei puterii în primele două 
decenii de evoluție a statului Republica Moldova (la începutul anilor ’90 ai 
secolului trecut – preluarea puterii politice de către forțele democratice, la 
începutul anului 2001 – de către guvernarea comunistă și la mijlocul anu-
lui 2009 – de către Alianța pentru Integrare Europeană, AIE) a dus atât la 
transformări radicale în toate instituţiile puterii de stat, cât şi la schimbări de 
substanţă în structura și activitatea noilor elite ale puterii politice. 

Drept urmare a schimbării verticalei puterii are loc, iminent, procesul 
transformării elitelor şi schimbărilor politice care apar în două filiere. Pri-
ma este circulaţia membrilor elitei la posturile (funcțiile) de conducere care 
prezintă trenduri diferite. Un rol important joacă aici tehnologia de selecţie 
a cadrelor, regulile elaborate ale căreia servesc drept norme care gestionează 
mobilitatea pe verticală şi rutinează procesul de recrutare a elitei. A doua 
filieră a schimbărilor politice este ponderea de putere între instituţii şi orga-
nizaţii şi/sau formarea instituţiilor noi, crearea de noi ministere (cazul Mi-
nisterului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova 
(2005), al Ministerului Administraţiei Publice Locale (2006), al Ministerului 
Tineretului şi Sportului (25 septembrie 2009), precum şi reformarea sistemu-
lui administrativ-teritorial prin constituirea judeţelor şi crearea prefecturilor 
(1998), mai apoi desfiinţarea lor şi revenirea la vechiul sistem administrativ-
teritorial de raioane (2003) etc. Partidul de guvernământ poate pierde poziţia 
sa (cazul PDAM, care nu a obţinut niciun mandat la alegerile parlamentare 
din 1998, devenind astăzi un partid fantomă, sau cazul PPCD, care, vizavi 
de maratoanele electorale anterioare, nu a depăşit pragul electoral stabilit la 
scrutinul parlamentar din 5 aprilie 2009, la alegerile parlamentare anticipate 
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din 29 iulie 2009 și din 28 noiembrie 2010), iar crearea unor noi partide 
poate beneficia mai mult sau mai puţin de susţinerea maselor (cazul PLDM 
sau al Partidului Social-Liberal, ultimul fuzionând cu Partidul Democrat din 
Moldova la începutul anului 2008). Drept o consecinţă a transformării elite-
lor şi, totodată, a demontării şi instalării noii verticale a puterii, a schimbării 
paradigmei de guvernare şi a modului în care s-au desfăşurat acestea în ţara 
noastră, ambele filiere sunt actuale.

Specificarea făcută cu referire la schimbarea verticalei puterii dă tot te-
meiul să constatăm că tranziţia la democraţie nu totdeauna garantează stabi-
litate politică, eficacitate economică, dezvoltare socială durabilă sau sistem 
de instituţii sociale dinamice, fapt demonstrat de practica social-politică și a 
altor societăţi tranzitorii. În acest sens, atomizarea și dezintegrarea şi elitei 
guvernante în facțiuni / grupări rivale frânează derularea firească a refor-
melor democratice, ridică costurile sociale ale trecerii la economia de piaţă, 
condiţionând pierderea parţială sau totală de către elita puterii a încrederii 
în societate (drept mărturie servește Referendumul republican constituţional 
din 5 septembrie 2010 pentru modificarea procedurii de alegere a preşedin-
telui Republicii Moldova, iar rezultatele lui au avut și alte motive care au 
determinat eşecul). Dominaţia intereselor înguste de grup a actorilor politici 
asupra celor publice conduce la confruntări şi tensiuni între structurile pu-
terii de stat (în special, în anii 1999–2000), între diferite segmente ale elitei 
politice, între minoritatea guvernantă şi majoritatea societăţii. Istoria politică 
recentă a ţării noastre arată că elitele dispersate propun adesea programe şi 
strategii contradictorii de dezvoltare a societăţii, funcţionează în discordanţă 
cu necesităţile vitale ale populaţiei, așa încât acestea pierd unitatea consen-
suală, prestigiul, autoritatea şi, drept urmare, puterea (cazul PDAM la mij-
locul anilor ’90 ai secolului trecut sau, cel mai recent, al PCRM la mijlocul 
anului 2009).

După alegerile parlamentare ordinare din 5 aprilie 2009, după cazul din 7 
aprilie 2009 (numit și „revoluția Twitter”) și contestarea rezultatelor scruti-
nului de către opoziția politică și societatea civilă, fostul partid de guvernă-
mânt, PCRM, nu accepta unul din principiile statului de drept, care îşi exer-
cită puterea în conformitate cu legea, – principiul alternanţei la guvernare. 
Amintim, alternanța democratică la guvernare, care a vizat toate organismele 
puterii, a avut loc cu prilejul alegerilor parlamentare de la începutul anului 
2001, când au fost schimbaţi Parlamentul, Guvernul şi şeful statului. Apli-
carea acestui principiu în viaţa politică a societăţii democratice este impusă 
de mai multe considerente, principalul constând în necesitatea maturizării 
democratice a elitei politice guvernante şi a celei de opoziţie. Funcţionarea 
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parţială a principiului alternanţei la putere (după alegerile parlamentare anti-
cipate din 29 iulie 2009) exprimă, de fapt, esenţa tranziţiei societăţii moldo-
veneşti de la totalitarism la democraţie, în sensul că nu au putut fi schimbate 
în mod democratic la un anumit moment toate instituţiile publice ale statului 
(dat fiind disputa, criza constituţională, preşedintele ţării a fost ales tocmai 
la 16 martie 2012). 

Ultima etapă a procesului afirmării şi dezvoltării statului și a elitei politi-
ce naționale, iulie 2009 – până în prezent, poate fi numită etapă pragmatică, 
perioada „realiștilor”, dar și a „idealiștilor”. Este perioada „realiștilor”, de-
oarece guvernarea democratică a AIE a încercat, iar Coaliția Pro-Europea-
nă de Guvernare (CPE), din 30 mai 2013, continuă să aducă la normalitate 
funcţionalitatea instituţiilor de stat, să realizeze unele reforme democratice şi 
să consolideze instituțiile puterii de stat trasate în programele de guvernare. 
Este perioada „idealiștilor”, pentru că a eşuat istoria de succes, aşa cum şi-a 
dorit Uniunea Europeană să facă din Republica Moldova, iar, în final, in-
succesele guvernanților afectează grav securitatea economică și securitatea 
politică a statului.

Aprobarea și aplicarea, mai mult sau mai puțin reușită, a unor reforme 
destul de consistente după formă și conținut de către „pragmaticii” din a 
doua jumătate a anului 2009, care constituia chintesenţa formulei politice 
funcţionale pentru întreaga clasă politică şi societate, a condus la apariţia noii 
paradigme asupra guvernării democratice a societăţii moldoveneşti. Această 
paradigmă prevede transformarea „povestii de succes” într-o realitate cât de 
cât vizibilă pentru populația țării, însă destrămarea coaliţiei proeuropene de 
guvernare a AIE la începutul anului 2013 pe fundalul învinuirilor reciproce 
în scandalurile legate de corupţie a dat o lovitură zdrobitoare în imaginea 
Republicii Moldova ca „poveste de succes” a Parteneriatului Estic al UE, 
fapt observat și de experții occidentali. 

Confruntându-se cu un șir de probleme și dificultăți de ordin obiectiv și 
subiectiv și fiind susținută de oficialitățile europene, guvernarea proeuropea-
nă a încercat să facă față problemelor moștenite de la guvernarea comunistă 
(aprofundarea reformelor democratice, soluționarea conflictului transnis-
trean și integrarea europeană), dar și problemelor noi apărute în perioada 
guvernării Alianței. Republica Moldova, fiind măcinată de probleme noi 
apărute (preluări forţate, acte de corupție, delapidări de fonduri, crime tăinu-
ite, contrabandă de tot soiul și multe altele), se împotmolește în promovarea 
reformelor conform angajamentelor asumate față de UE: reforma justiției, 
reforma poliției, reforma administrației publice centrale, reforma de descen-
tralizare ș.a. Este și firesc, acestea și alte probleme, generate chiar de înșiși 
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guvernanți care ar trebui să le rezolve, nu pot contribui la realizarea deplină a 
prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europea-
nă, semnat la 27 iunie 2014 (amintim, documentul politico-juridic a fost pa-
rafat la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din 29 noiembrie 2013), 
astfel încât rezolvarea multor probleme lăsate în umbră știrbesc imaginea 
țării pe plan extern și șansele ei reale de aderare la spațiul unic european.

În Raportul de Progres al Politicii Europene de Vecinătate pe anul 2012, 
lansat la 20 martie 2013 de Comisia Europeană, pe lângă succesele Repu-
blicii Moldova obținute pe calea reformelor democratice și apropierii ei de 
standardele europene (reformele în domeniul asistenței sociale, sănătății 
și educației, energiei, concurenței, ajutorului de stat, precum și apropierea 
de standardele acquis-ului comunitar etc.), Comisia Europeană sugerează 
autorităților țării pentru anul 2013 să continue reformele în domeniile com-
baterii corupției, justiției și a sistemului de aplicare a legislației, sugestii va-
labile și pentru anul 2014.

Nu este de neglijat nici problema referitoare la activitatea legislatorilor 
(elita parlamentară), ei având obligația să adopte legi care ar consolida pro-
cesul realizării reformelor preconizate. Conform raportului de activitate a 
Parlamentului Republicii Moldova pentru anul 2011, elaborat de Asociaţia 
pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, doar 4 la sută din cele 195 de 
legi adoptate în anul 2011 de forul legislativ sunt acte legislative complexe 
care stabilesc cadrul de politici. Alte 36 la sută sunt legi cu privire la adera-
rea la acordurile internaționale, iar restul – legi ce modifică actualul cadru 
legislativ. Precum se observă, în contextul elaborării și promovării unor po-
litici complexe pentru societate, calitatea legislației adoptate este departe de 
a fi adecvată realității sociale create, iar majoritatea documentelor adoptate 
soluţionează probleme nesemnificative cu caracter individual sau de aplicare 
unică. Evident, asupra randamentului forului legislativ s-a răsfrânt criza po-
litică și instituțională, animozitățile din cadrul alianțelor de guvernare de la 
2009 încoace etc. Unele legi elaborate de Executiv și adoptate de Legislativ 
(spre exemplu, legea de nediscriminare, decizia privind reorganizarea insti-
tuţiilor medicale, decizia cu privire la reorganizarea instanţelor economice, 
proiectul privind introducerea vinietei, dar şi cel de reformare a Ministerului 
Afacerilor Interne ș.a.) au stârnit mai multe dezbateri contradictorii în socie-
tate. Mai mult chiar, implementarea proiectelor de legi și a actelor normative 
suferă din mai multe motive, principalele fiind absența notei de fundamenta-
re adecvată conform rigorilor stabilite, lipsa mecanismelor necesare de apli-
care, precum și implementarea necorespunzătoare a acestora.

Așa cum se observă, evoluţia elitei politice naționale și a statului Repu-
blica Moldova au avut scenarii asemănătoare de dezvoltare, pentru că elitele 
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politice care acced la putere încearcă să propună propria schemă de dezvol-
tare (formulă politică de guvernare) a țării. 

Pornind de la aceste câteva interpretări, constatăm că afirmarea şi con-
stituirea elitei politice naţionale a traversat câteva probe semnificative, cu 
disensiuni transformate în crize politice, crize constituționale (1999–2000, 
2009–2012) și chiar în conflicte politice (dintre diverse facțiuni / grupări ale 
elitei guvernante, dintre coaliția de guvernare și opoziția parlamentară, din-
tre elita parlamentară și elita extraparlamentară). În acest context, unii autori 
occidentali consideră că la nivelul elitelor conflictul se poate menţine în li-
mite normale (ale jocului democratic) şi poate însemna transferul puterii de 
la o elită la alta (alternanța la guvernare), dar nu ameninţă cu întreruperea 
existenţei oricăreia dintre elite şi nu provoacă o mobilizare semnificativă. 
Sistemele de dominare politică se menţin. Dacă un conflict se acutizează şi 
se ajunge la o mobilizare a maselor, rezultatul conflictului dintre elite poate 
căpăta un efect revoluţionar. Conflictul între elite încurajează mobilizarea 
nonelitelor şi modelează hotărâtor efectele structurale ale acţiunii revoluţio-
nare a maselor. 

Următoarea constatare ține de anumite discordanțe în activitatea statului 
Republica Moldova și a actorilor de pe arena politică a țării și, întâi de toate, 
a elitei politice ca actor principal în sistemul noilor relații de putere care 
s-a instaurat după colapsul URSS. Discordanțele în activitatea instituțiilor 
puterii de stat apar ca „paradoxul statului”, iar cele legate de activitatea eli-
telor politice sunt numite în literatura de specialitate „paradoxul elitelor”, 
paradoxuri, de altfel, relaționale între ele. Paradoxul statului constă în aceea 
că, în condiţiile tranziţiei, s-a produs colapsul statului, tocmai în circumstan-
ţele când era mai mare nevoie de el, deoarece imperfecţiunea noilor institu-
ţii politice, mult mai democratice în intenţia şi obiectivele lor, n-a reuşit să 
asigure rolul statului în efectuarea schimbărilor şi transformărilor sociale. 
Slăbiciunea iniţială a instituţiilor şi a sistemului statal a afectat exercitarea 
funcţiilor democratice ale statului, care, de multe ori, a acţionat mai degrabă 
în favoarea unor interese particulare decât în interesul populaţiei. La rândul 
său, paradoxul elitelor constă în faptul că există o necesitate stringentă a unei 
noi elite care să fie în stare să asigure transformarea socială, politică și eco-
nomică, să materializeze obiectivele tranziţiei ca să putem edifica o societate 
democratică prosperă, însă este greu să găseşti o astfel de elită dacă ea nu 
există la moment.

Vorbind despre a doua perspectivă de analiză a procesului de constituire 
și a evoluției elitei politice naționale – funcționalitatea coalițiilor de guver-
nare (constituite în baza rațiunii politice și a consensului substanțial proce-
dural, ultimul presupunând acordul în jurul unui set de proceduri cu privire 
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la luarea deciziilor de interes comun), vom constata de la bun început faptul 
că formarea unor alianţe şi altor aranjamente politice de guvernare între acto-
rii politici este specifică pentru elitele politice din Republica Moldova încă la 
mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut. Aceasta pentru că una din problemele 
constituirii şi supravieţuirii „noilor” regimuri democratice este stabilirea de 
către elite a unui consens substanţial în ceea ce priveşte regulile jocului poli-
tic democratic şi valoarea instituţiilor democratice. Sub termenul de consens 
se subânţelege un acord unanim de voinţă dintre actorii politici întru rezol-
varea unei probleme concrete. Consensul cu tipurile sale cunoscute (con-
sens politic sau fundamental, consens de bază sau social și consens specific 
sau de opinie pe diferite probleme) presupune anumite acorduri, înțelegeri, 
compromisuri sau, cel puțin, un consimțământ din partea actorilor implicaţi 
asupra autorității, puterii politice și actului de guvernare. 

În structura şi funcţionarea elitelor persistă două dimensiuni fundamen-
tale: 1) gradul de integrare structurală şi 2) extinderea consensului valoric. 
Dacă integrarea structurală implică includerea relativă a reţelelor de comu-
nicare şi de influenţă, la nivel formal şi informal, în care sunt implicate per-
soane, grupuri şi facţiuni ale elitei, atunci consensul valoric implică acordul 
relativ dintre elite asupra regulilor şi codurilor formale şi informale care pri-
vesc conduita politică, precum şi acordul privitor la legitimitatea instituţiilor 
politice existente. În funcţie de aceste dimensiuni, se pot deosebi trei tipuri 
fundamentale de elite naţionale (elita dezbinată sau dezintegrată, elita unifi-
cată consensual şi elita unificată ideologic).

În acest context, vom menţiona că până la sfârşitul anilor ’90 ai secolului 
trecut, elitele guvernante din ţara noastră întruneau toate elementele proprii 
unei elite politice dezintegrate. Astfel, ele pot fi caracterizate printr-o lipsă 
de încredere reciprocă, prin angajarea într-o luptă dură de dominaţie, prin 
refuzul de către majoritatea elitelor a dialogului, a negocierilor şi compromi-
sului ca instrument politic. Nici ultimele scrutine parlamentare (din martie 
2005 şi, în special, cele din 29 iulie 2009 și din 28 noiembrie 2010) nu au 
descoperit vreo schimbare a comportamentului politic al elitelor puterii şi 
al altor actori politici din câmpul politic autohton, cauzele fiind diferite, dar 
principala era că în ultimii ani între diferite fracţiuni ale clasei guvernante 
au apărut unele disensiuni majore referitoare la căile, ritmurile şi coerenţa 
promovării reformelor democratice care și astăzi bat pasul pe loc.

În dezbaterile contemporane referitoare la necesitatea instaurării unui 
consens substanţial asupra procedurilor democratice se subliniază relaţia 
dintre tranziţia democratică şi consens. Astfel, unii politologi occidentali 
arată că e necesar de a se ţine cont de distincţia dintre democraţia împlinită 
şi democraţia consolidată: dacă tranziţia democratică poate fi considerată 
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împlinită când este atins un grad suficient de consens asupra procedurilor 
necesare instaurării unei guvernări alese, atunci democraţia consolidată tre-
buie să înregistreze cinci condiţii interconexe care se fortifică reciproc sau 
cinci arene care să interacţioneze între ele: dezvoltarea unei societăţi civile 
libere şi active, existenţa unei societăţi politice relativ autonome şi apreciate 
în mod favorabil, legislaţie respectată sau o rule by law (supremaţia legii) 
care să asigure garanţii legale pentru libertatea cetăţenilor şi viaţa asociativă 
independentă, o birocraţie statală care ar putea fi angajată de noua guvernare 
democratică și, în sfârşit, o societate economică instituţionalizată.

Consolidarea procedurilor democratice se află într-o dependenţă directă 
de acordul iniţiat între actorii politici. Altminteri, este sugerată ideea că „no-
ile” democraţii pot fi puternice în caz că toate segmentele elitelor „semnează 
un contract” privind activitatea asupra democraţiei şi recunosc politica elec-
torală ca o necesitate inevitabilă, iar participarea politică și accesul pe bază 
de alegeri la funcțiile de reprezentare și guvernare ale regimului trebuie con-
siderate de către actorii angajați în competiție drept „singurul joc acceptat” 
(the only game in the town), adică devine obişnuinţă şi se internalizează în 
viaţa socială, instituţională, psihologică sau politică. Din punctul de vedere 
al funcționării mecanismelor democratice, important nu este însuși acordul 
fundamental asupra principiilor fundamentale, ci respectarea regulilor jocu-
lui politic. Fără acordul și respectarea regulilor jocului politic, esența însăși a 
democrației, competiția pentru câștigarea puterii politice, selecția indivizilor 
pentru a fi promovați în anumite funcții de putere, precum și a programelor 
optime de guvernare din diversitatea alternativelor oferite devin imposibile. 
Pentru tipul de consens politic sau fundamental divergența de opinii este 
capitală pentru menținerea vitalității intelectuale, culturale și politice a unei 
societăți.

Statornicirea consensului procedural valoric poate fi atins prin diverse 
mecanisme democratice de conlucrare, inclusiv prin tranzacţia între elite 
(eveniment petrecut rar în istorie, dar și mai rar în ţările ex-comuniste, iar 
drept exemplu poate servi doar Polonia la intersecția anilor ’80 –’90 ai se-
colului XX) şi prin convergenţa lor (cel mai des întâlnit în practica politică 
a societăților contemporane). Aceste două instrumente politice sau modali-
tăţi de conlucrare a elitelor (numite și modele ale democratizării) conduc la 
transformarea elitelor de la un tip la altul şi la consolidarea „noilor” regimuri 
democratice. 

Tranzacţia (înţelegerea, pactul, aranjamentul) între elite reprezintă, în li-
nii mari, calea directă şi rapidă de consolidare a democraţiei, iar ca manifes-
tare contemporană a tranzacţiei poate servi modelul de „mese rotunde” între 
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actorii politici implicaţi într-un anumit proces conflictual (cazul Republicii 
Moldova: activitatea Mesei Rotunde cu Statut Permanent, aprilie 2002  – 
sfârșitul anului 2003, structură apărută la iniţiativa fracţiunii parlamentare 
„Alianţa Braghiş”, ce întrunea opoziţia, autorităţile publice şi unele ONG-uri 
bine cunoscute în societate privind susţinerea dialogului social dintre pute-
re şi opoziţie, cu scopul protejării şi promovării democraţiei şi a pluralis-
mului politic în societate). La 24 aprilie 2002, Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei (APCE), luând act de deteriorarea situaţiei social-po-
litice ce periclita stabilitatea Republicii Moldova, a adoptat Rezoluţia 1280 
privind funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova. Prin 
acest document, APCE a constatat absenţa unui dialog real dintre partidul de 
guvernămînt (PCRM) şi opoziţia politică şi a recomandat un şir de măsuri 
menite să contribuie la restabilirea echilibrului social în Republica Moldova, 
solicitînd, inclusiv forţelor politice, să poarte un dialog real şi constructiv, în 
baza unui compromis, în cadrul unei mese rotunde care să întrunească toate 
partidele parlamentare şi extraparlamentare.

În cele din urmă, funcţionalitatea elitelor politice naționale şi eficacitatea 
puterii depinde în cea mai mare măsură de raporturile dintre actorii politici 
implicaţi în statornicirea unui consens de conlucrare a diferitor fracţiuni ale 
elitei puterii, a liderilor politici experimentați atât în încheierea tranzacţiilor 
între elite, cât şi în formarea coaliţiilor de guvernare.

Convergenţa elitelor (coaliţia, alianţa, parteneriatul şi alte instrumente 
politice de conlucrare întru respectarea jocului politic), fiind cea de-a doua 
modalitate de conlucrare a elitelor politice, presupune, de fapt, o transfor-
mare substanțială a democraţiei neconsolidate (în cazul Republicii Moldo-
va – democrația electorală, pur procedurală) într-o democraţie funcțională, 
consolidată. În cazul convergenţei, elitele formează coaliţii electorale şi/sau 
postelectorale (de guvernare) în funcție de conjunctura politică creată la un 
moment dat, alianţe care se pot desfiinţa nu numai odată cu înfrângerile elec-
torale, dar şi în perioada guvernării unei sau altei coaliții (cazul Alianței pen-
tru Democrației și Reforme (ADR) sau cel al AIE). Fenomenul convergenţei 
elitelor s-a înrădăcinat în multe ţări din lume, inclusiv în spaţiul postcomu-
nist (Ucraina, Rusia și Georgia). Drept exemplu pentru Republica Moldova 
poate servi cazul apropierii elitelor socialiste şi neosocialiste în anii 1994–
1996, a democraților și creștinilor democrați în anii 1988–1999, a comuniş-
tilor, creştinilor democraţii, democraților și liberalilor în anii 2005–2007, a 
grupurilor rivale ale elitelor de centru (democraţii) şi dreapta (liberalii) din 
a doua jumătate a anului 2009 (AIE-1 – 2009 –2010, AIE-2 – 2011–2013 și 
CPE – din mai 2013). 
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În continuare, propunem o scurtă evoluţie a convergenţei elitelor politi-
ce din Republica Moldova, care, după forma și conținutul diferitor coaliţii, 
alianţe, pacte, acorduri şi alte instrumente de conlucrare întru respectarea 
jocului politic, pot fi caracterizate drept aranjamente instituționale, reflec-
tând, în esență, dificultățile și deficiențele actului de guvernare. De aceea, 
perioada de activitate a tuturor coalițiilor de guvernare care s-au perindat 
din 1994 până în prezent a fost de o durată scurtă de timp – nu mai mult de 
doi ani, însă funcționalitatea și eficacitatea acestora, problemele cu care s-au 
confruntat, pare-se, că nu au servit niște lecții pentru foștii lideri ai AIE, dar 
și pentru actualii lideri ai CPE. 

Prima înţelegere mutuală, aranjament neformalizat, a avut loc imediat 
după primele alegeri democratice (în baza sistemului pluripartidist) par-
lamentare din 27 februarie 1994, noul Parlament fiind dominat de coaliţia 
Partidului Democrat Agrar din Moldova (partidul de guvernământ care a 
câştigat alegerile) şi a fracţiunii parlamentare „Unitatea Socialistă” (Blo-
cul Electoral „Partidul Socialist şi Mişcarea „Unitate-Edinstvo”), formată 
din Partidul Socialist din Moldova şi Mişcarea pentru Egalitate în Drepturi 
„Unitate-Edinstvo”. Merită de menţionat faptul că acest consens neinstituţi-
onalizat al agrarienilor şi socialiştilor a fost unul de conjunctură şi a funcţi-
onat doar prin coincidenţa unor interese antireformatoare şi înguste de grup. 
Consensul „valoric” al agro-socialiştilor a fost de scurtă durată, doar pen-
tru perioada anilor 1994 –1996. Conlucrarea dintre PDAM şi blocul pro-rus 
„Unitatea Socialistă Edinstvo” a continuat până la alegerile prezidenţiale de 
la sfârşitul anului 1996, când au apărut disensiuni legate de candidaturile 
înaintate la funcţia de şef al statului. 

Următorul aranjament politic a fost încheiat după alegerile parlamentare 
din 22 martie 1998, iar dialogul politic a fost iniţiat de către o nouă generaţie 
de elite democratice (PPCD, Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova, 
Partidul Forţelor Democratice şi Blocul pentru o Moldovă Democratică şi 
Prosperă), Partidul Comuniştilor trecând în opoziţie minoritară. Forţele poli-
tice câştigătoare au purces la realizarea altui aranjament politic deja prin for-
malizarea şi algoritmizarea guvernării (algoritm stabilit în conformi tate cu 
ponderea fiecăreia dintre părţi în cadrul grupului parlamentar unit al ADR  – 
2-2-1 şi cu Regulamentul grupului parlamentar al ADR-ului, care enunţa 
principiile activităţii acestuia), semnând la 21 aprilie 1998 Acordul privind 
constituirea coaliţiei de guvernământ „Alianţa pentru Democraţie şi Refor-
me”, astfel încât ADR-ul, fiind o coaliţie de centru–dreapta parlamentară, 
devine și primul guvern democratic de coaliţie din istoria politică recentă a 
Republicii Moldova. În pofida victoriei PCRM în cursa electorală din 1998 
pentru obţinerea mandatului de deputat, a devenit evident că funcţionarea 
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eficientă a noului organ legislativ putea fi asigurată numai în cazul constitu-
irii unei coaliţii stabile de guvernământ. Această coaliţie, fiind formată din 
patru formaţiuni politice, a devenit inoperantă datorită unor disensiuni majo-
re interne. După ce PPCD s-a retras de la guvernare, rezervându-şi dreptul să 
voteze doar legile considerate reformiste, precum şi datorită unor disen siuni 
majore interne (aşa-numitele problema „Kozlodui”, problema „Taraclia”, 
problema „Roşca” şi problema „Matei”), spre sfârşitul anului 1999 coa-
liţia majoritară a devenit inoperantă. Totuși merită de menţionat faptul că 
ADR-ul s-a caracterizat printr-o maturizare mai profundă a componentelor 
sale vizavi de coaliția precedentă.

Activitatea ADR-ului a fost cea de-a doua experienţă a consensului poli-
tic în cadrul Legislativului și Executivului ales. Este de subliniat că perioada 
guvernării Alianţei a coincis cu un şir de crize guvernamentale (destrămarea 
ADR şi reorientarea vectorului dezvoltării ţării), crize financiare (criza finan-
ciară din Rusia în august 1998 cu repercusiuni drastice asupra economiei 
naţionale a Republicii Moldova) şi crize constituţionale (conflictul constitu-
ţional „iniţiat” de preşedintele ţării, condiţionând la 5 iulie 2000 modificarea 
Constituţiei în sensul formei parlamentare de guvernare), care au avut un 
efect descurajant asupra cetăţenilor şi a contribuit la schimbarea formei de 
guvernământ şi la alegerile parlamentare anticipate de la începutul anului 
2001. 

La o paralelă între maratonul electoral din 1998 şi alegerile parlamenta-
re ulterioare, observăm că, după scrutinul legislativ din 25 februarie 2001, 
PCRM, care a câştigat necondiţionat alegerile, posedând o majoritate nu nu-
mai confortantă, dar şi absolută pentru a guverna ţara de sine stătător, nu mai 
avea nevoie de a forma vreo alianţă de guvernământ cu alte partide, aşa cum 
s-a procedat după alegerile parlamentare din 6 martie 2005, alegeri câştigate, 
de asemenea, de PCRM. 

La începutul primului deceniu al secolului XXI se părea că fluctuaţiile 
actorilor politici privind vectorul dezvoltării Republicii Moldova iau sfârşit. 
După alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001 şi scrutinul 
parlamentar din 6 martie 2005, integrarea europeană este considerată de par-
tidul de guvernământ (PCRM) idee naţională, întrucât consensul valoric al 
actorilor politici în realizarea anumitor obiective strategice ale ţării a demon-
strat potenţialul ei, a ideii naţionale, de consolidare a tuturor forţelor politice 
şi a întregii societăţi civile pe făgașul cursului de europenizare și integrare 
europeană. Pe acest fundal, putem menţiona că cea de-a treia coaliţie de gu-
vernare era strâns legată de fenomenul politic din 4 aprilie 2005, considerat 
de mai mulţi autori drept unul dintre cele mai răsunătoare evenimente din 
istoria politică recentă a Republicii Moldova – partidele de opoziţie (PPCD, 
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PDM şi PSL) şi PCRM (partidul de guvernământ), care reprezentau toate 
segmentele eşichierului politic autohton în Parlament – stânga, dreapta şi 
centrul politic au votat împreună pentru realegerea lui V. Voronin în func-
ţia de şef al statului şi au decis stabilirea unui „parteneriat politic pentru 
interesele ţării” (Alianţa „Moldova Noastră” nu a acceptat compromisul cu 
PCRM, dobândindu-şi astfel dreptul de a fi calificată principala forţă de opo-
ziţie, însă la prima şedinţă a noii legislaturi a Parlamentului din 24 martie 
2005 a votat împreună cu toate celelalte fracţiuni, în unanimitate, Declaraţia 
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru 
realizarea obiectivelor integrării europene). Formarea coaliţiei de guvernare 
în cauză a fost invocată de opoziţia politică parlamentară prin diverse motive 
(evitarea unei „revoluţii” pe care o puneau la cale unele forţe din exterior, 
nevoia menţinerii stabilităţii politico-sociale în ţară, a continuării reformelor 
democratice şi, nu în ultimul rând, a cursului de integrare europeană). 

Totodată, în cadrul parteneriatului are loc procesul de consolidare a sta-
bilităţii şi eficienţei instituţiilor de stat, fiind atestat un nivel mai adecvat de 
cooperare între Parlament, Guvern şi Preşedinţie privind promovarea refor-
melor de modernizare şi europenizare a ţării. De menţionat faptul că parti-
dele aflate la guvernare în frunte cu PCRM înregistrează câteva progrese și 
în cadrul relaţiilor dintre Moldova şi UE. Drept exemplu serveşte semnarea, 
la 22 februarie 2005, a Planului Individual de Acţiuni Uniunea Europeană – 
Republica Moldova, care a apărut în cadrul Politicii Europene de Vecinătate 
a Uniunii Europene, iar colaborarea şi cooperarea Republicii Moldova cu 
NATO în contextul opţiunii europene a ţării a condus la semnarea, la 19 mai 
2006, la Bruxelles, a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Re-
publica Moldova – NATO. Astfel, politica internă a statului este „conectată” 
tot mai strâns cu politica externă, existând un consens politic între actorii po-
litici cu privire la realizarea anumitor obiective prioritare ale statului. Con-
sensul a fost dictat, de asemenea, şi de cererea socială din partea mai multor 
segmente ale societăţii, fapt demonstrat de toate sondajele de opinie publică 
realizate în acea perioadă. 

Cu alte cuvinte, stabilirea „consensului naţional valoric” între putere şi 
opoziţia parlamentară avea scopuri bine determinate (susținute, precum se 
știe, mai mult retoric și fără vreo acoperire reală), scopuri ce se refereau 
la probleme de ordin strategic pentru ţara noastră – integrarea europeană, 
soluţionarea conflictului transnistrean şi democratizarea societăţii. Necesita-
tea soluţionării acestor probleme, care constituia la acel moment chintesenţa 
formulei politice de guvernare funcţională, a dus la apariţia noii paradig-
me asupra guvernării comuniste. Însă acest aranjament politic, ca şi cele 
menţionate mai sus, n-a fost de durată, pentru că, spre sfârşitul anului 2007, 
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el a expirat din motive cunoscute (retragerea PSL din alianţa parlamentară, 
dezacordul fracţiunilor parlamentare legate de activitatea legislativă curentă 
şi de modul de administrare a treburilor publice, pierderea alegerilor locale 
generale din iunie 2007 de către partidul de guvernământ, PCRM, şi alte 
disensiuni dintre părţi asupra modului de guvernare, inclusiv a nerealizărilor 
unor pachete de reforme democratice în anumite domenii de activitate ce au 
făcut obiectul consensului politic, nu a rezistat sub presiunea solicitărilor 
opozanţilor parlamentari). 

Ultimul aranjament instituțional, iulie 2009 – până în prezent, este legat 
de faptul că după alegerile parlamentare ordinare din 5 aprilie 2009 cele trei 
partide parlamentare de opoziţie (Partidul Liberal Democrat din Moldova, 
Partidul Liberal şi Alianţa „Moldova Noastră”), care au „determinat” des-
făşurarea scrutinului parlamentar anticipat din iulie 2009 prin refuzul lor de 
a participa la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova, au constituit, la 
21 iunie 2009, Consiliul Politic pentru Dialog și Cooperare. Acesta a fost 
format din perspectiva alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 și 
în vederea iniţierii unui dialog civilizat între putere şi opoziţie, între putere 
şi societatea civila, semnând un Acord de Parteneriat Politic „În numele vi-
itorului Republicii Moldova”. În pofida faptului că perioada de conlucrare a 
parteneriatului a fost destul de scurtă (iunie – iulie 2009), ea se caracterizea-
ză printr-o maturitate democratică mai profundă a opozanţilor politici vizavi 
de activitatea acestora în etapele precedente. 

Deoarece în programele politice şi în platformele electorale ale partide-
lor parlamentare de opoziţie era specificată reorientarea clară a vectorului 
dezvoltării Republicii Moldova de la modelul etatist, estic, la cel liberal, 
european, şi în baza Acordului de Parteneriat Electoral în cadrul alegerilor 
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, liderii celor patru partide poli-
tice anticomuniste (PLDM, PL, PDM şi AMN), care au câştigat scrutinul 
electoral în cauză, au constituit la 8 august 2009 Alianţa pentru Integrare 
Europeană. În aceste circumstanțe create, PCRM trece în opoziţie. Conco-
mitent, Partidul Comuniştilor decide, la 22 august 2009, în cadrul plenarei 
formaţiunii înfiinţarea unei „coaliţii anticriză de centru-stânga” în Parlamen-
tul ţării, respingând invitaţia Alianţei democratice majoritare la un dialog 
constructiv pentru depăşirea crizei constituționale prin alegerea în comun a 
şefului statului. 

Principiile de bază ale formării AIE se raportau la: restabilirea statului 
de drept; depăşirea crizei social-economice şi asigurarea creşterii econo-
mice; descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale; reintegrarea 
teritorială a Republicii Moldova; integrarea europeană şi promovarea unei 
politici externe echilibrate. Acordul de constituire a Alianţei anticomuniste, 
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conţinând aceste cinci obiective prioritare ale viitoarei guvernări, nu se refe-
rea la împărţirea degajată a funcţiilor între cele patru formaţiuni, „greșeală” 
reparată deja în respectivele acorduri ale AIE-2, în care algoritmul politic, 
ca și în cazul ADR menționat mai sus, a devenit o sursă de tensiune în ca-
drul coaliției de guvernare și de ineficiență în actul guvernării. Coaliţia de 
guvernare AIE-1 devine funcţională doar până la 28 septembrie 2010, odată 
cu semnarea Decretului de către preşedintele interimar al ţării privind dizol-
varea Parlamentului şi fixarea datei pentru alegerile parlamentare anticipa-
te (apariţia „problemei Filat” prin modificările operate de către Guvern la 
27  septembrie 2010 a Legii bugetului de stat pe anul 2010, potrivit cărora 
urma să fie alocate suplimentar pentru nevoile sociale circa 400 mil. de lei, 
Cabinetul de Miniştri asumându-şi în așa mod răspunderea pentru aceste 
modificări cu riscul de a fi demis; în plus, nealegerea șefului statului). 

Drept urmare a prelungirii crizei politice (de guvernare) şi constituţionale 
(de nealegere a președintelui țării), la 28 noiembrie 2010 au loc următoarele 
alegeri anticipate, iar după mai multe „chinuri ale facerii”, liderii celor trei 
partide democratice (PLDM, PDM şi PL) au semnat la 30 decembrie 2010 
Acordul privind constituirea şi funcţionarea Alianţei pentru Integrare Euro-
peană. Acest document politic al AIE-2 cuprindea anumite valori, principii 
şi priorităţi asumate de noua guvernare (integrarea europeană; reintegrarea 
ţării; politica externă eficientă şi echilibrată; supremaţia legii; creşterea eco-
nomică sustenabilă; combaterea sărăciei, servicii publice de calitate; descen-
tralizarea puterii), precum şi modalităţi de formare a organelor de condu-
cere a statului, avându-se în vedere modelul de guvernare în baza partajării 
funcțiilor în stat. Spre deosebire de AIE-1, AIE-2 a format Consiliul Alianţei, 
care, atribuindu-i anumite funcţii de activitate, devine un mecanism de co-
municare între cei trei actori politici. Astfel, coaliţia de guvernare îşi asumă 
schimbarea paradigmei politice şi economico-sociale de guvernare, însă nu 
pe mult timp.

Criza politică se adâncește și mai mult odată cu apariția numeroaselor 
probleme de ordin intern în cadrul Alianței de guvernare, îndeosebi, cazul 
tragic din Pădurea Domnească de la sfârşitul anului 2012, care a scos la 
suprafaţă modul defectuos al sistemului de guvernare și de funcţionare a 
instituţiilor statului. Pentru societate a devenit evident că AIE avea nevoie de 
schimbări substanțiale. Declarația prim-ministrului V. Filat, liderul PLDM, 
din 13 februarie 2013 privind „... ieșirea formațiunii sale din acordul de 
constituire al AIE” s-a dorit, probabil, a fi realizarea cunoscutului principiu: 
„Pentru ca să ne (re)unim, trebuie să ne despărțim”. Denunțarea de către 
V.  Filat a acordului constitutiv al AIE-2 a însemnat de facto sfârşitul coaliţiei 
de guvernământ, iar după 5 martie 2013 (cu votul PCRM, PDM şi o parte 
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din deputaţii neafiliaţi Guvernul Filat-2 este demis prin moţiune de cenzură 
pentru suspiciuni de corupţie) AIE-2 şi-a încetat existenţa (destrămarea ei 
de jure). Astfel, criza politică în Republica Moldova a devenit atotcuprinză-
toare și a generat riscuri sporite de alegeri parlamentare anticipate, mai ales 
după revocarea din funcție a președintelui Parlamentului țării, M. Lupu, din 
25  aprilie 2013. 

Conform opiniilor exprimate de experții și analiștii politici naționali și 
occidentali, destrămarea coaliției de guvernare AIE-2 avea mai multe reper-
cusiuni negative pe plan intern (prelungirea crizei politice, stagnarea refor-
melor structurale inițiate, compromiterea acordurilor încheiate cu spațiul co-
munitar, tergiversarea parafării și, respectiv, semnării Acordului de Asociere 
a Moldovei la UE, scăderea încrederii populației în putere etc.) și pe plan 
extern (scăderea creditului de încredere a oficialităților europene în puterea 
oficială a statului Republica Moldova de a continua reformarea societății, 
risipirea „istoriei de succes” a Parteneriatului Estic etc.). 

Totuși, între 21–29 mai 2013, au avut loc negocieri între PLDM, PD și 
liberalii reformatori conduși de Ion Hadîrcă (astăzi – Partidul Liberal Refor-
mator) pentru formarea noii coaliții majoritare, așa încât la 30 mai 2013 a 
fost semnat Acordul politic privind constituirea și funcționarea în Republica 
Moldova a Coaliției Pro-Europene de Guvernare. În document se menţio-
nează că pentru CPE este o prioritate naţională continuarea cursului de in-
tegrare europeană. Eforturile Coaliţiei vor fi îndreptate spre semnarea Acor-
dului de Asociere cu UE, spre crearea Zonei de Comerţ Liber şi spre asi-
gurarea deplasării libere a cetăţenilor moldoveni prin UE. Acordul conține 
o serie de prevederi privind funcționalitatea noii Coaliții, precum și unele 
precizări cu privire la partajarea unor funcții. Potrivit Acordului, funcția de 
președinte al Parlamentului a revenit PD și a fost desemnat Igor Corman 
(30  mai 2013). Funcția de prim-ministru a revenit PLDM și aici a fost înves-
tit Iurie Leancă (30 mai 2013). De asemenea, potrivit noului Acord, au fost 
aleși vicepreședinții Parlamentului și președinții unor comisii parlamentare. 
Totodată, au fost stabilite prioritățile noii Coaliții de guvernare, precum și 
modul de organizare a acesteia.

În concluzie, specificăm următoarele. În primul rând, elita politică din 
Republica Moldova, unul din actorii principali din câmpul politic autohton, 
întruchipează în mare măsură dificultățile inerente promovării reformelor 
democratice şi contradicţiile obiectiv-subiective care caracterizează realita-
tea politică, economică şi socioculturală. Date fiind aşteptările ridicate ale 
cetăţenilor, dar şi rezistenţa faţă de autoritatea guvernamentală din partea 
unor grupuri şi categorii sociale, contradicţiile relevate vizează şi dezamă-
girea societății în promovarea unor reforme economico-sociale, pierderea 
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încrederii unei părţi a populaţiei în transformări democratice sustenabile, 
creşterea decalajului între cele două poluri ale societăţii – bogaţi şi săraci, 
cu toate consecinţele derivate şi discrepanţa care s-a format între societatea 
politică şi societatea civilă. În acest sens, valoarea şi importanţa realizării 
programelor şi strategiilor naţionale orientate spre democratizarea și moder-
nizarea societăţii, spre dezvoltarea umană durabilă devin indispensabile și 
oportune. 

În al doilea rând, deşi Republica Moldova a înregistrat unele progrese în 
modernizarea instituţiilor democratice în conformitate cu standardele euro-
pene, totuşi reînnoirea societăţii în ansamblu nu a putut să fie sincronizată 
cu modernizarea accelerată a instituţiilor politico-administrative ale statului. 
Cauza insuccesului este că instituţiile publice şi instituțiile societăţii civi-
le n-au fost adecvat adaptate la standardele europene, cu o cultură politică 
democratică. Însă în prezent societatea Republicii Moldova demonstrează 
preponderent o cultură politică tradițională şi nu una participativă, opunând 
modernizării o rezistenţă mare, procese la care se mai adaugă prezenţa unor 
probleme nerezolvate de mai mult timp – crizele sistemice cu multe ele-
mente vicioase de reproducere, clivajele sociopolitice, provocările la adresa 
democrației, deficitul democratic și alte dificultăți „aporetice” care alimen-
tează criza democrației în societate.

În al treilea rând, procesul de transformare a elitei politice naționale din 
Republica Moldova mai continuă, proces dictat de necesitatea realizării unui 
model nou, european, de dezvoltare. Dat fiind că regimul politic democra-
tic se află într-o dezvoltare sinusoidală, economia naţională, al cărei model 
depinde de opțiunile elitei guvernante, nu este deocamdată funcţională, iar 
procesul de integrare europeană promite să fie unul de durată, o însemnătate 
deosebită revenind preocupărilor actorilor politici şi ale liderilor de opinie 
pentru conștientizarea fortificării „foii de parcurs” a dezvoltării societății, 
pornind de la necesitatea aplicării modelului european de dezvoltare a Re-
publicii Moldova, dar care, în același timp, se dovedește a fi generator de 
confruntări politice și tensiuni sociale. 

Pantelimon VARZARI, 
doctor habilitat în științe politice, 

profesor cercetător
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ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

În condiţiile sistemului administrativ de comandă din perioada sovietică 
se formase un model administrativ care, în pofida drepturilor abstract decla-
rate, se ignorau interesele economice, sociale, naţionale ale populaţiei, con-
ducând în cele din urmă la înstrăinarea populaţiei de la proprietate şi putere, 
îndeosebi la nivelul comunităţilor locale. 

În procesul de democratizare a societăţii în condiţiile restructurării gor-
bacioviste de la sfârşitul anilor ’80 ai sec. XX, însăşi evoluţia vieţii sociale 
a pus la îndoială sistemul vechi de administraţie, bazat pe centralizare şi pe 
dictat, şi a înaintat pe prim-plan nu numai transformări economice, politice, 
sociale, dar şi problema reformării sistemului existent de administraţie, care 
venea tot mai mult în contradicţie cu procesele democratice din societate.

Premisele constituirii unui sistem nou de administraţie 
publică locală 

Se știe că un sistem de administraţie necesită perfecţionare continuă, în-
trucât viaţa înaintează permanent faţă de organele administraţiei publice noi 
exigenţe, care sunt generate de apariţia firească a problemelor condiţionate, 
la rândul lor, de evoluţia necontenită a vieţii sociale şi a progresului socie-
tăţii. Acest lucru a devenit inevitabil în condiţiile transformărilor radicale 
din sistemul politic al societăţii moldoveneşti din anii ’80 –’90 ai secolului 
trecut, care, în totalitatea lor, au constituit premisele reformării sistemului de 
administraţie publică.

Un rol important în acest sens revine premiselor politice, care şi-au găsit 
expresie în alegerea şi pledarea pentru o cale democratică de dezvoltare a 
societăţii, orientarea spre valorile general umane, înaintarea în calitate de 
obiectiv al dezvoltării sociale, edificarea statului de drept, introducerea prac-
ticii parlamentarismului, instituţionalizarea funcţiei prezidenţiale, insti tuirea 
jurisdicţiei constituţionale, democratizarea sistemului electoral, inclusiv la 
nivel local, acordarea administraţiei publice locale a unui statut distinct în 
raport cu administraţia de stat etc.

Transformările politice din societate au atras după sine şi schimbări de 
ordin economic, exprimate în legiferarea proprietăţii private şi lansarea eco-
nomiei de piaţă, procese care au înaintat pe ordinea de zi şi necesitatea trans-
formărilor în administraţia publică locală, chemată să se adapteze la noile 
condiţii de activitate şi, mai mult ca atât, să monitorizeze aceste procese. 
În con diţiile înlăturării monopolului statului în relaţiile de proprietate s-a 
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soluţionat treptat problema transmiterii unităţilor administrativ-teritoriale a 
unei părţi a proprietăţii publice. Instituirea şi activitatea noilor structuri ale 
economiei de piaţă la nivel local necesitau schimbarea radicală a metodelor 
de dirijare în această sferă. Raporturile dintre organele administraţiei publice 
locale şi agenţii economici din teritoriu urmau să se bazeze, preponderent, 
pe pârghii economice, ceea ce condiţiona schimbarea multor mecanisme în 
activitatea administraţiei publice locale.

Schimbările din relaţiile economice au avut un impact serios asupra sfe-
rei sociale. La începutul anilor ’90 ai secolului trecut am fost martorii unei 
contradicţii vădite dintre cerinţele mereu crescânde în protecţia socială a 
unui număr tot mai mare al populaţiei şi reducerea concomitentă a posibi-
lităţilor economice şi financiare de a satisface aceste necesităţi. Pornind de 
la aceasta, vom menţiona că problemele sociale care îşi găseau expresie în 
necesitatea elaborării unui sistem eficient de protecţie socială a populaţiei, 
precum şi în dezvoltarea serviciilor sociale de o importanţă strategică, cum 
sunt învăţământul, ocrotirea sănătăţii, cultura, reprezentau nişte premise im-
portante ale schimbărilor din administraţia publică. 

Edificarea unui sistem nou de administraţie publică locală necesita şi de-
păşirea unor bariere psihologice şi de mentalitate, exprimate în contradicţi-
ile dintre sarcinile de edificare a unei administraţii moderne şi moştenirea 
nedemocratică ce predomina în funcţionarea administraţiei publice locale. 
Depăşirea acestei stări de lucruri presupunea schimbarea mentalităţii atât a 
oamenilor de rând, cât şi a funcţionarilor din administraţia publică. 

De rând cu premisele interne, tranziţia administrativă mai era condiţio-
nată şi de premise externe. Afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova 
în anii ’90 pe arena internaţională, situaţia ei geopolitică aparte condiţio-
na şi mai continuă să condiţioneze atenţia sporită faţă de ţara noastră din 
partea comunităţii europene şi internaţionale, inclusiv în domeniul ajustării 
administraţiei publice la standardele europene. Aceasta viza, îndeosebi, ra-
porturile dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală, 
sferă în care urma să se producă cele mai mari schimbări, prin promovarea 
descentralizării în administraţia publică. 

Astfel, elaborarea şi implementarea unui model democratic, modern de 
administraţie publică locală, în condiţiile statului independent Republica 
Moldova, a fost condiţionată nu numai de refuzul conceperii administraţiei 
ca un instrument exclusiv de presiune, dar şi de unii factori şi fenomene 
obiective ce ţin de noile realităţi politice, economice și sociale cu implicaţii 
interne şi externe, ca rezultat al evoluţiei democratice a societăţii, tranziţiei 
spre economia de piaţă, care schimbă radical rolul administraţiei publice lo-
cale în sistemul social.
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Constituirea şi evoluţia sistemului actual de administraţie 
publică locală

Sub sistem actual de administraţie publică locală subînţelegem sistemul 
instituit în condiţiile statului independent, care a evoluat în contextul proce-
sului de democratizare a societăţii şi de desfăşurare treptată a modificărilor 
în sistemul politic, economic şi spiritual al societăţii. Acest proces a fost 
însoţit şi de unele fenomene negative, cum ar fi: nivelul scăzut al conştiinţei 
şi culturii politice a populaţiei; instabilitatea politică şi criza economică; dez-
echilibrul demografic condiţionat de starea economică şi de procesul migra-
ţionist; nerespectarea ordinii de drept; extinderea corupţiei; opunerea unor 
forţe politice schimbărilor şi altele. 

Toate acestea ne permit să afirmăm despre o perioadă de tranziţie nu nu-
mai a societăţii în general, dar şi a sistemului actual de administraţie publică 
locală în particular. Administraţia publică locală din perioada de tranziţie în-
truneşte elemente ale noului, influenţate de evoluţia democratică a societăţii, 
dar, totodată, continuă să persiste şi elemente ale trecutului, care îşi găsesc 
expresie în structuri şi metode învechite de activitate. În perioada de tranziţie 
urma să se asigure trecerea de la administraţia publică etatistă, care a servit 
sistemul administrativ de comandă şi care funcţiona în baza principiului cen-
tralismului democratic, la administraţia publică locală autonomă, menită să 
servească un sistem democratic al societăţii, ce funcţionează în baza princi-
piilor care rezultă din valorile general-umane.

Vorbind despre procesul de constituire şi evoluţie a sistemului actual de 
administraţie publică locală în Republica Moldova, vom menţiona că in-
tensitatea transformărilor din administraţia publică locală după 1990 a fost 
destul de neuniformă pe parcursul anilor care au urmat. Analiza desfăşurării 
transformărilor în baza criteriilor ce rezultă din adoptarea deciziilor politice, 
crearea cadrului legislativ, efectuarea modificărilor structurale şi funcţionale 
care au influenţat activitatea administraţiei publice locale ne permit să evi-
denţiem câteva etape în procesul de constituire şi evoluţie a sistemului actual 
de administraţie publică.

Prima etapă cuprinde perioada din iunie 1990 până în august 1994. Ea 
ţine de iniţierea şi evoluţia democratică a societăţii care a facilitat transfor-
mări serioase în sistemul politic, economic, spiritual şi care au contribuit, la 
rândul lor, la o reconceptualizare a rolului administraţiei publice locale în 
sistemul social. Realizarea în practică a prevederilor Declaraţiei de Suvera-
nitate din 23 iunie 1990, a Decretului cu privire la puterea de stat din 27  iulie 
1990, a Legii cu privire la instituirea funcţiei prezidenţiale din 3 septembrie 
1990, a Declaraţiei de Independenţă din 27 august 1991 a influenţat atât 
direct administraţia publică, în general, cât şi sistemul administraţiei publice 
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locale, în particular. Deşi administraţia publică locală rămânea afectată de 
moştenirea trecutului, se deschideau orizonturi atractive ale schimbărilor 
spre o administraţie publică locală cu un statut distinct şi cu posibilităţi reale 
de ajustare a organizării şi funcţionării ei la mediul democratic de activitate, 
cu toate că a avut de depăşit pe parcursul acestor ani multe obstacole, fapt 
ce a frânat serios ritmul de reformare a administraţiei publice în ansamblu.

Pentru rezolvarea problemelor ce ţineau de instituirea unui nou statut 
pentru administraţia publică locală, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a in-
stituit prin Hotărârea nr. 45-XII din 29 mai 1990 o comisie permanentă pen-
tru autoadministrarea locală şi economia locală. Această comisie avea meni-
rea să restructureze radical organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 
locale, ţinând seamă de interesele populaţiei şi particularităţile unităţilor 
administrativ-teritoriale. A fost, de asemenea, pregătită şi adoptată Legea 
nr.  635-XII din 10 iulie 1991 cu privire la bazele autoadministrării local e, în 
care autoadministrarea locală era definită ca o activitate liberă a locuitorilor 
unei unităţi administrativ-teritoriale pentru rezolvarea în mod nemijlocit, sau 
prin intermediul organelor alese, a problemelor de importanţă locală. 

Aceasta reprezenta o viziune absolut nouă asupra rolului administraţiei 
publice locale în sistemul social. Legea prevedea o anumită descentralizare 
a puterii de stat şi extinderea competenţelor organelor administraţiei publice 
locale prin lărgirea drepturilor privind adoptarea deciziilor în interesul lo-
cuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale respective, asigurarea autoges-
tiunii economice prin îmbinarea intereselor locale cu cele naţionale. Legea 
nominalizată prevedea un sistem de administraţie publică locală organizat pe 
două niveluri: primul nivel se preconiza să cuprindă comuna, oraşul, iar al 
doilea nivel urma să cuprindă judeţul.

Pentru implementarea prevederilor acestei Legi se stabilea o perioadă de 
tranziţie pe parcursul căreia urma treptat, în câteva etape, să se treacă la noul 
sistem de administraţie publică locală. În acest scop, la 22 iulie 1991 Guver-
nul Republicii Moldova a adoptat un Regulament provizoriu pentru perioada 
de tranziţie la noua organizare administrativ-teritorială, care se preconiza să 
se producă. Însă la 25 septembrie 1991 Guvernul Republicii Moldova adoptă 
Hotărârea nr. 533 cu privire la introducerea unor modificări în Regulamentul 
provizoriu, prin care a permis comitetelor executive raionale să numească 
primarii și viceprimarii în cazul apariţiei locurilor vacante, ceea ce contrave-
nea Legii nr. 635-XII din 10 iulie 1991 cu privire la bazele autoadministrării 
locale. Regulamentul respectiv a funcţionat până la 7 decembrie 1994, dar, în 
virtutea caracterului său provizoriu, şi pe alocuri controversat, nu putea real-
mente satisface pe deplin cerinţele autorităţilor administraţiei publice locale 
care activau în condiţiile unei democratizări ascendente a societăţii.
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La acestea vom adăuga că şi Legea nr. 635-XII din 10 iulie 1991 cu pri-
vire la bazele autoadministrării locale aşa şi nu a fost pusă în aplicare, fiind 
abrogată în 1994. Aceasta s-a întâmplat din cauza predominării viziunilor 
conservative ale factorilor de decizie şi ale clasei politice din acel timp, care 
frânau lansarea reformelor preconizate, fapt ce a adus prejudicii serioase rit-
mului descentralizării în administraţia publică locală. 

Din cauza conjuncturii politice şi intereselor de grup nu au avut susţinere 
nici propunerile înaintate de Comisia permanentă pentru autoadministrarea 
locală şi economia locală a Parlamentului, care pe parcursul anilor 1991–
1992 a înaintat un proiect de lege privind organizarea administrativă a terito-
riului, ce prevedea optimizarea numărului unităţilor administrativ-teritoriale 
în Republica Moldova prin crearea a 7–9 judeţe în locul celor 40 de raioane 
existente la acel timp. Refuzul de a implementa o asfel de reformă a adus 
prejudicii procesului de ajustare a administraţiei publice la noile condiţii po-
litice şi economice ale timpului.

A doua etapă cuprinde perioada din august 1994 până în noiembrie 1998. 
Începutul acestei etape are ca suport punerea în aplicare a Constituţiei Repu-
blicii Moldova. Conţinutul principal al acestei etape îl constituie, în primul 
rând, faptul că administraţia publică, în general, şi-a găsit reglementare con-
stituţională, iar prin articolul 109 au fost consfinţite principiile de organizare 
şi funcţionare a administraţiei publice locale: autonomia locală; descentrali-
zarea serviciilor publice; eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice lo-
cale; consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Luate în 
ansamblu, principiile administraţiei publice locale semnifică atribuirea unui 
statut distinct administraţiei publice locale în raport cu administraţia de stat. 

Ulterior, principiile constituţionale au fost preluate şi dezvoltate în pache-
tul de legi din 7 decembrie 1994, şi anume: Legea nr. 310 privind administra-
ţia publică locală, Legea nr. 307 privind organizarea administrativ-teritorială 
a Republicii Moldova, Legea nr. 308 cu privire la alegerile locale. Prin adop-
tarea acestor legi au fost facilitate în mod obiectiv procesele reformatoare din 
administraţia publică locală, deşi încercările de reformare a acestui sector pe 
calea descentralizării se soldează fără rezultate concrete. Aceasta se întâmlă 
şi din cauza imperfecţiunilor existente în aceste legi. Astfel, Legea nr. 310 
privind administraţia publică locală, constituind în principiu, o viziune nouă 
asupra statutului administraţiei publice locale, mai ales în sensul formulării 
principiilor enunţate, conţinea şi unele stipulări care nu erau în deplină con-
cordanţă cu statutul distinct al administraţiei publice locale.

Aceste stipulări se refereau la: poziţiile de subordonare a consiliilor pe 
verticală, inclusiv sub aspect financiar; primăria şi comitetul executiv raional 
erau responsabile în faţa Guvernului; primarul era şi consilier al consiliului 
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respectiv; primarul şi preşedintele comitetului executiv raional îşi prezen-
tau demisia în faţa preşedintelui Republicii Moldova; primarul interimar şi 
preşedintele comitetului executiv raional interimar erau numiţi în funcţie de 
preşedintele Republicii Moldova la propunerea Guvernului. Aceste stipulări 
ambiguie au provocat multe conflicte, la soluţionarea cărora a fost implicată 
de mai multe ori Curtea Constituţională. 

Evaluând rolul pachetului de legi din 7 decembrie 1994 în procesul de 
evoluţie a sistemului actual de administraţie publică locală, vom menţiona 
că, dacă Legea privind administraţia publică locală o putem aprecia, în pofi-
da tuturor neajunsurilor ei, ca având un caracter, în temei, reformator, întru-
cât promova unele valori europene, cum ar fi conceptul autonomiei locale, 
apoi Legea privind organizarea administrativ-teritorială n-a adus nimic nou, 
legiferând, de fapt, vechea organizare administrativ-teritorială cu 40 de ra-
ioane, un produs moştenit din trecut şi care nu ţinea seama de noile realităţi.

Astfel, suntem în prezenţa unei contradicţii, când, pe de o parte, prin 
fundamentarea constituţională şi legală a principiilor administraţiei publice 
locale se iniţiază ajustaraea administraţiei publice locale la unii parametri 
europeni, iar, pe de altă parte, se păstrează încă un grad sporit de centraliza-
re în activitatea administrativă. Contradicţia între aceste legi a fost una din 
cauzele care au frânat dobândirea autonomiei reale a administraţiei publice 
locale. Aceasta se întâmplă, de rând cu altele, şi din cauza tergiversării im-
plementării practice a noilor raporturi dintre administraţia publică centrală şi 
cea locală, care derivă din conţinutul acestor documente. 

O anumită influenţă asupra evoluţiei administraţiei publice locale la 
această etapă a avut-o şi semnarea de către Republica Moldova la 2 mai 
1996 a Cartei Europene: exerciţiul autonom al puterii locale, care a intrat în 
vigoare pentru ţara noastră, la 2 februarie 2008, după expirarea instrumenta-
riului de ratificare. Acest document, prin conţinutul său, compensează lipsa 
normelor comunitare pentru protecţia drepturilor colectivităţilor locale, care 
sunt cele mai aproape de cetăţeni şi care oferă posibilitatea de a participa 
efectiv la adoptarea deciziilor referitoare la viaţa lor cotidiană. Carta a deve-
nit un document-cadru al autonomiei locale pentru ţările care au aderat la ea. 
Acest document serveşte drept sursă de referinţă în procesul de elaborare a 
legislaţiei naţionale privind organizarea administraţiei publice locale şi ac-
tivitatea desfăşurată de ea în condiţiile descentralizării şi autonomiei locale. 
Carta reprezintă o expresie a aprecierii obiective privind democratizarea 
relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi cea locală.

Vom menţiona că semnarea de către Republica Moldova a Cartei Euro-
pene: exerciţiu autonom al puterii locale, a avut un impact benefic asupra 
dezvoltării de mai departe a administraţiei publice locale, prin preluarea 
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conceptului de autonomie locală, conţinutului statutului aleşilor locali, mo-
dalităţilor de efectuare a controlului administrativ, modalităţilor de asigurare 
a colectivităţilor locale cu resursele financiare necesare, practicilor de asoci-
ere a colectivităţilor locale şi a altor prevederi care şi-au găsit reglementare 
în legislaţia naţională.

A treia etapă cuprinde perioada din noiembrie 1998 şi până în mai 2003. 
Ea demarează cu adoptarea unui pachet nou de legi prin care se încearcă să 
se accelereze procesele reformatoare din administraţia publică locală şi să 
se asigure implementarea reală a autonomiei locale. Acestea au fost legile: 
privind administraţia publică locală din 6 noiembrie 1998; privind organiza-
rea administrativ-teritorială din 12 noiembrie 1998; privind finanţele publice 
locale din 9 iulie 1999; cu privire la proprietatea publică a unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale din 16 iulie 1999. Prin adoptarea acestor legi s-a încercat 
să se depăşească abordarea fragmentară a transformărilor din administraţia 
publică locală manifestată în trecut, accentul punându-se, de această dată, pe 
componentele prioritare ale reformei, şi anume, pe optimizarea organizării 
administrativ-teritoriale şi reorganizarea instituţională a administraţiei pu-
blice locale.

Nucleul acestor activităţi l-a constituit reforma administrativ-teritorială 
prin care în locul celor 40 de raioane au fost create 12 unităţi administră-
riv-teritoriale de nivelul al doilea, 10 judeţe: Bălţi, Cahul, Chişinău, Edineţ, 
Lăpuşna (centrul de reşedinţă Hânceşti), Orhei, Soroca, Taraclia, Tighina 
(centrul de reşedinţă Căuşeni), Ungheni; mun. Chişinău şi UTA Găgăuzia. 
Numărul unităţilor administrativ-teritoriale de primul nivel (cu exepţia celor 
din stânga Nistrului) s-a micşorat de la 826 până la 644 unităţi, din ele: 12 
municipii, 43 oraşe şi 589 sate (comune) care înglobau 1533 de localităţi. 
Aceasta s-a produs datorită comasării localităţilor cu o populaţie mai mică 
de 2500 de locuitori, număr minim de populaţie necesar pentru formarea 
unei unităţi administrativ-teritoriale de primul nivel, spre deosebire de nu-
mărul de 1000 de locuitori cum prevedea legislaţia anterioară. 

În noile dimensiuni teritoriale, comensurabile cu cele europene, au în-
ceput să se implementeze şi noi mecanisme de administrare, folosindu-se 
priorităţile descentralizării şi autonomiei locale, precum şi pârghiile descon-
centrării administrative prin instituţia Prefectului şi serviciilor desconcen-
trate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate. Noua 
organizare administrativ-teritorială, liberalizarea relaţiilor sociale, creşterea 
activismului populaţiei şi ataşamentului ei faţă de valorile democraţiei locale 
au creat condiţii favorabile de realizare în practică a autonomiei locale şi 
a descentralizării serviciilor publice. Aceasta a fost o încercare de ajustare 
a organizării administrative a teritoriului la rigorile europene şi de creare 
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a condiţiilor favorabile pentru eficientizarea sistemului administrativ din 
Republica Moldova. 

Astfel, la nivel judeţean activa Consiliul judeţean ca autoritate repre-
zentativă, compus din consilieri aleşi conform Codului Electoral. Numărul 
consilierilor fiecărui consiliu judeţean se stabilea în funcţie de populaţia ju-
deţului la data de 1 ianuarie a anului în care aveau loc alegerile şi varia 
de la 27 până la 35 de consilieri. Consiliul judeţean alegea dintre membrii 
săi, pe durata mandatului, preşedintele, vicepreşedintele consiliului şi biroul 
permanent, alcătuit din 5–7 consilieri. Biroul permanent era organul de lu-
cru al consiliului judeţean, autoritatea executivă a acestuia. Fiecare consiliu 
judeţean avea un secretar numit de către consiliul judeţean, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, pe bază de concurs. Secretarul se bucura 
de stabilitate în funcţie şi nu putea fi membru al vreunui partid sau organiza-
ţie social-politică.

Ca reprezentant al Guvernului în judeţ era prefectul, care era numit şi 
eliberat din funcţie prin hotărâre de Guvern şi confirmat de preşedintele Re-
publicii Moldova. El era ajutat de unul sau doi subprefecţi numiţi şi eliberaţi 
din funcţie prin hotărâre de Guvern, la propunerea prefectului.

 În calitatea sa de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul înde-
plinea două funcţii principale: a) conducea serviciile publice ale ministerelor 
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate consti-
tuite în unităţile administrativ-teritoriale; b) veghea respectarea legislaţiei de 
către autorităţile administraţiei publice locale. În exercitarea primei funcţii, 
prefectul dispunea de putere ierarhică asupra serviciilor respective. Aceasta 
se exprima prin punerea în aplicare directă de către prefect a sarcinilor tra-
sate de Guvern în domeniul respectiv. În exercitarea celei de-a doua funcţii, 
prefectul acţiona pornind de la misiunea de a asigura realizarea intereselor 
naţionale, în vederea respectării legii şi a ordinii publice în unitatea admi-
nistrativ-teritorială respectivă, exercitând, în acest scop, controlul legalităţii 
actelor adoptate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul unu 
şi nivelul doi.

Între prefect şi autorităţile administraţiei publice locale nu existau rapor-
turi de subordonare. Aceasta rezulta din natura raporturilor dintre descon-
centrarea şi descentralizarea administrativă. Fiind reprezentant al Guvernu-
lui pe plan local, prefectul nu putea afecta conţinutul relaţiilor care derivau 
din principiul descentralizării şi autonomiei locale. El efectua controlul asu-
pra activităţilor autorităţilor administraţiei publice locale numai în condiţiile 
prevăzute de lege care exclud raporturile de subordonare.

La nivelul satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) activau consiliile 
locale compuse din consilieri aleşi, numărul cărora se stabilea în funcţie de 
numărul locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale respective şi varia de la 
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7 până la 23 de consilieri. Consiliul local îşi alegea prin vot deschis, pentru 
durata unei şedinţe, un preşedinte, care era asistat de secretarul consiliului 
local. În calitate de autoritate executivă în sate (comune), oraşe (municipii) 
activa primarul, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Dar odată cu schimbarea raporturilor de forţe în cadrul Parlamentului, 
după alegerile din 2001, a început să se pună la îndoială forma descentra-
lizată de organizare a administraţiei publice. Prin Legea nr. 781-XV din 
27 decembrie 2001 s-a încercat să se facă modificări esenţiale în sistemul 
administraţiei publice locale. Aceste modificări prevedeau: trecerea de la 
sistemul de judeţe la cel de raioane; substituirea instituţiei prefectului cu 
instituţia preşedintelui comitetului executiv raional; excluderea serviciilor 
descentralizate; alegerea primarului de către consiliul local şi exercitarea de 
către acesta a funcţiei de preşedinte al consiliului; posibilitatea eliberării din 
funcţie a primarului de către consiliul ierarhic superior; excluderea posibili-
tăţii instituirii impozitelor şi taxelor locale; posibilitatea ridicării mandatului 
preşedintelui comitetului executiv raional înainte de termen la propunerea 
Guvernului; posibilitatea demiterii din funcţie de către Parlament a preşedin-
telui, vicepreşedintelui şi secretarului comitetului executiv raional, în cazul 
în care aceştia nu pot să fie demişi de către consiluil raional, şi altele. 

Prin aceste modificări se promova, de fapt, fortificarea „verticalei puterii”, 
se schimba conceptul iniţial al administraţiei publice locale, făcân du-se aba-
teri serioase de la prevederile Cartei Europene: exerciţiu autonom al puterii 
locale şi de la normele constituţionale, lucru dovedit ulterior de către Curtea 
Constituţională, care a calificat majoritatea acestor prevederi ca fiind necon-
stituţionale. Aceasta a împedicat punerea lor în aplicare, ca urmare a apărut 
necesitatea adoptării unei legi noi privind administraţia publică locală. În 
schimb, în anul 2003, după expirarea legală a duratei mandatului aleşilor 
locali, s-a pus în aplicare Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind 
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

A patra etapă începe în luna mai 2003 şi are ca suport de iniţiere lichi-
darea, mai mult din considerente politice, a judeţelor, şi formarea a 34 unităţi 
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv: 32 de raioane, muni-
cipiul Chişinău şi UTA Găgăuzia. S-a mărit şi numărul unităţilor adminis-
trativ-teritoriale de nivelul întâi – de la 644 până la 917 unităţi. Aceasta s-a 
produs din cauza micşorării numărului minim de populaţie necesar pentru 
formarea unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi – de la 2 500 
locuitori, cum prevedea legislaţia din 1998, la 1 500 locuitori conform legis-
laţiei din 2001. 

Deşi conform prevederilor Legii nominalizate, cu modificările ulterioare, 
divizarea în acest mod a teritoriului în unităţi administrativ-teritoriale este 
chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentralizării 



– 182 –

serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice, asigură-
rii accesului cetăţenilor la organele puterii şi consultării lor în problemele 
locale de interes deosebit, aceasta este destul de discutabil, or fragmentarea 
excesivă a teritoriului diminuează din capacitatea administrativă a unităţilor 
administrativ-teritoriale. Și aceasta s-a întâmplat din cauza promovării unei 
politici părtinitoare, fără asigurarea continuităţii şi consecutivităţii procese-
lor iniţiate anterior, acţiuni care au adus prejudicii serioase procesului de 
reformare a administraţiei publice locale, au tergiversat şi mai continuă să 
tergiverseze procesul de ajustare a administraţiei publice la standardele eu-
ropene. 

Situaţia s-a ameliorat puţin când în anul 2005 sub influenţa instituţiilor 
europene, în cadrul Politicii de Vecinătate, a fost semnat Planul de Acţiuni: 
Uniunea Europeană - Republica Moldova, care a prevăzut, de rând cu altele, 
şi unele acţiuni concrete privind evoluţia de mai departe a administraţiei 
publice locale. Astfel, în compartimentul „Dialogul politic şi reformele”, 
Planul de Acţiuni: Uniunea Europeană – Republica Moldova a prevăzut ca 
sarcină „continuarea reformei administrative şi consolidarea autoadministră-
rii locale în conformitate cu standardele europene, în special cele ce se conţin 
în Carta Europeană a autoguvernării locale şi acordarea unei atenţii speciale 
expertizei şi recomandărilor Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale 
din Europa, inclusiv în ceea ce priveşte managementul bugetelor locale de 
către administraţiile locale şi atribuirea competenţelor bugetare (resurse care 
să corespundă responsabilităţilor)”.

După cum vedem, Uniunea Europeană, prin semnarea acestui Plan, 
a recunoscut că în Republica Moldova se desfăşoară reforma administra-
ţiei publice, în acelaşi timp, s-a accentuat caracterul tergiversat al schimbă-
rilor exprimat în longevitatea exesivă a multor acţiuni de iniţiere, pregătire 
şi desfăşurare a reformei. Aceasta se mai exprimă şi prin indeterminismul 
decizional privind alegerea modelului optim de organizare administrativă a 
teritoriului, tehnicilor de administrare, prin schimbările foarte lente în con-
ştientizarea oportunităţilor multor componente ale reformei, inclusiv cea 
care vizează activitatea personalului din administraţia publică locală.

Această stare de lucruri a înaintat noi sarcini privind necesitatea conti-
nuării reformei administrative. Privită din această perspectivă, reforma ad-
ministraţiei publice locale în Republica Moldova era concepută ca o acţiune 
care în continuare trebuie să asigure consolidarea capacităţii administrative a 
unităţilor administrativ-teritoriale şi prin aceasta să eficientizeze în ansmblu 
activitatea administraţiei publice locale.

Activitatea asupra realizării prevederilor Planului de Acţiuni: Uniunea 
Europeană – Republica Moldova a contribuit, de rând cu altele, la lărgirea 
cadrului legislativ privind derularea reformei administraţiei publice locale. 
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Astfel, cu participarea reprezentanţilor societăţii civile, a fost pregătit şi 
adoptat la 28 decembrie 2006 pachetul de legi, şi anume: Legea nr. 436-XVI 
privind administraţia publică locală; Legea nr.435-XVI privind descentra-
lizarea administrativă; Legea nr. 438-XVI privind dezvoltarea regională a 
Republicii Moldova. S-au efectuat unele modificări în Legea nr. 397-XV din 
16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.

Legile respective prevedeau distribuirea mai clară a competenţelor dintre 
diferite niveluri ale administraţiei publice, inclusiv dintre nivelurile unu şi 
doi ale administraţiei publice locale, promovarea bunelor relaţii interbugeta-
re între centru şi unităţile administrativ-teritoriale, modalităţile de efec tuare 
a controlului administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale. În 
totalitatea lor, ele vizează sistemul de relaţii dintre administraţia publică cen-
trală şi cea locală, crearea condiţiilor favorabile de exercitare a autonomiei 
locale în condiţiile descentralizării şi consolidării capacităţii administrative 
a unităţilor administrativ-teritoriale.

Astfel, au fost stabilite nişte rigori mai stricte privind constituirea uni-
tăţilor administrativ-teritoriale şi dotarea lor cu ansamblul de competenţe 
proprii. Unul din criteriile de bază la acest capitol constă în faptul că unitatea 
administrativ-teritorială care urmează să se constituie trebuie să dispună de 
capacitate administrativă, adică să aibă resurse materiale, instituţionale şi 
financiare necesare pentru gestionarea şi realizarea eficientă a competenţelor 
ce îi revin. Paralel cu aceasta se concretizează că numărul populaţiei uni-
tăţii administrativ-teritoriale trebuie să fie mai mare decât numărul minim 
necesar stipulat în Legea privind organizarea administrativ-teritorială a 
Republicii Moldova.

În aspect instituţional, în luna mai 2006 a fost instituit Ministerul Admi-
nistraţiei Publice Locale. El a fost abilitat cu atribuţii concrete în domeniul 
administraţiei publice locale. Astfel, ministerul respectiv monitoriza aplica-
rea prevederilor cuprinse în programele de consolidare şi fortificare a admi-
nistraţiei publice locale elaborate în conformitate cu Programul de activitate 
a Guvernului, contribuia la exercitarea controlului privind legalitatea actelor 
emise de autorităţile administraţiei publice locale, supraveghea modul în care 
erau respectate principiile autonomiei locale şi ale descentralizării în activi-
tatea autorităţilor administraţiei publice locale, elabora şi promova politicile 
statului în domeniul dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoria-
le. Ministerul respectiv preluase şi funcţiile oficiilor teritoriale ale fostului 
Aparat al Guvernului, care au fost reorganizate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1059 din 14 septembrie 2006 în direcţii teritoriale control admi nistrativ 
ale Ministerului Administraţiei Publice Locale. Modul de organizare şi func-
ţionare a direcţiilor teritoriale control administrativ ale acestui minister, 
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structura lor şi efectivul limită de personal au fost reglementate prin Hotărâ-
rea Guvernului nr. 1060 din 14 septembrie 2006.

O analiză mai detaliată a atribuţiilor acestui minister ne dovedeşte că ele 
nu erau întocmai adecvate unei astfel de autorităţi centrale de specialitate. 
Pintre ele prevalau funcţiile şi atribuţiile cu caracter de intermediere şi care 
se suprapuneau cu funcţiile şi atribuţiile altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale de specialitate. Aceasta dădea naştere la multe confuzii în 
activitatea practică şi dăuna realizării scopului urmărit la crearea ministeru-
lui respectiv, fapt care a condus, în anul 2009, la lichidarea lui cu transmite-
rea atribuţiilor de bază ale acestuia Cancelariei de Stat şi altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale de specialitate.

A cincea etapă începe în anul 2009 şi are ca reper prevederile Programu-
lui de activitate a Guvernului pentru perioada 2009–2013, preluate în Pro-
gramele ulterioare pentru perioadele 20011–2014, 2013–2014, şi care sunt o 
emanare a discursului politic democratic al guvernării actuale, care porneşte 
de la premisa că integrarea europeană este un deziderat fundamental al Re-
publicii Moldova, care poate fi realizat pe calea democratizării sistemului 
politic şi modernizării administraţiei publice. Programele respective prevăd, 
printre alte priorităţi ale Guvernului, Descentralizarea puterii şi asigurarea 
autonomiei locale, care desemnează drept sarcină demontarea „verticalei 
puterii” şi aplicarea principiilor şi normelor europene în domeniul adminis-
traţiei publice locale.

Reieşind din aceasta, Guvernul, în domeniul descentralizării şi autono-
miei locale, pe prim-plan a plasat elaborarea Strategiei Naţionale de Descen-
tralizare, care a fost aprobată prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012 şi care 
reprezintă un document complex ce prevede mai multe acţiuni chemate să 
asigure descentralizarea reală a puterii de stat. Strategia defineşte situaţia 
actuală, problemele existente, tendinţele de dezvoltare a sistemului adminis-
traţiei publice locale din Republica Moldova pe un termen mediu şi expune 
viziunea de dezvoltare a administraţiei publice locale în următorii ani. Stra-
tegia este urmată de un Plan de acţiuni privind implementarea prevederilor 
ei pentru anii 2012–2015, care prevede elaborarea, modificarea, perfecţi-
onarea, ajustarea la legislaţia comunitară a unui şir de acte normative pe 
domeniile pasibile descentralizării, precum şi desfăşurarea multor activităţi 
organizatorice cu referire la implementarea prevederilor acestor acte şi la 
mersul procesului de descentralizare, în ansamblu.

Direcţiile de descentralizare prevăzute de Strategie sunt: a) descentrali-
zarea serviciilor şi competenţelor; b) descentralizarea financiară; c) descen-
tralizarea patrimonială; d) dezvoltarea locală; e) capacitatea administrativă; 
f) capacitatea instituţională a administraţiei publice locale; g) democraţia, 
etica, drepturile omului şi egalitatea de gen. Chiar şi din această simplă 
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enumerare a direcţiilor de descentralizare putem deduce caracterul complex 
al acestui document şi orientarea lui la soluţionarea problemelor stringente 
cu care se confruntă comunităţile locale. 

Dacă să ne referim la metodologia de elaborare a Strategiei şi la consecu-
tivitatea expunerii conţinutului ei din perspectiva logicii interacţiunii cauzale 
cu efectele aşteptate, vom menţiona că pentru fiecare din aceste direcţii de 
descentralizare se face, pentru început, o analiză a situaţiei la moment în 
domeniul respectiv, ca apoi să se formuleze obiectivul specific pentru fiecare 
direcţie şi să fie formulate acţiunile prioritare care urmează să se întreprindă. 

În ansamblu, se constată că la etapa adoptării Strategiei aveam o delimi-
tare incertă, neclară, incompletă a competenţelor între autorităţile adminis-
traţiei publice de diferite niveluri. Se observă o intervenţie exesivă a auto-
rităţilor administraţiei publice centrale şi a administraţiei publice locale de 
nivelul al doilea în procesul de gestionare a resurselor financiare de către 
administraţia publică locală de nivelul întâi. Una din problemele cu care se 
confruntă administraţia publică locală la etapa actuală este cea a resurse-
lor materiale, exprimată în delimitarea parţială şi incertitudinea regimului 
juridic al proprietăţii de stat şi al proprietăţii unităţilor administrativ-terito-
riale. Funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale este afectată şi 
de practica defectuoasă în domeniul managementului resurselor umane, se 
observă, de asemenea, o participare relativ pasivă a populaţiei în procesul 
decizional, persistă un grad scăzut de reprezentativitate a aleşilor locali.

În baza constatărilor stării de fapt în toate aceste domenii de activita-
te, Strategia Naţională de Descentralizare formulează obiectivele specifice, 
acţiunile prioritare menite să amelioreze situaţia din domeniile respective, 
iar Planul de acţiuni privind implementarea prevederilor pentru perioada 
2012–2015 determină termenele de executare, precum şi responsabilii de 
organizarea şi realizarea acestor activităţi. În această ipostază, el reprezintă 
unul dintre cele mai importante componente ale procesului de reformă a 
administrţiei publie locale. 

În pofida faptului că multe din acţiunile preconizate poartă, pe alocuri, 
un caracter declarativist şi suferă de abstracţionism, implementarea prevede-
rilor preconizate şi atingerea obiectivelor trasate de Strategie se întrevede să 
se realizeze în termene concrete, conform etapelor de progres ale reformei 
de descentralizare.

Din această perspectivă vom menţiona că, după adoptarea Strategiei, pe 
parcursul ultimilor doi ani, la iniţiativa şi cu participarea nemijlocită a Can-
celariei de Stat au fost desfăşurate un şir de activităţi cu caracter de instruire 
pentru funcţionarii din administraţia publcă locală. S-au petrecut mai multe 
conferinţe, ateliere informative în cadrul cărora s-a discutat rolul guvernării 
locale în asigurarea procesului de descentralizare, realizarea tehnicilor de 



– 186 –

comunicare privind mersul descentralizării, implementarea în anul 2014 a 
noului sistem de finanţe publice locale în unităţile administrativ-teritoriale 
pilot-raioanele Basarabeasca, Ocniţa, Râşcani şi mun. Chişinău, şi pe alte 
probleme ce vizează procesul de descentralizare.

Rezultatele scontate în urma implementării prevederilor Strategiei Naţio-
nale de Descentralizare reprezintă un sistem de indicatori multidisciplinari 
care derivă din procesul de reformare a administraţiei publice locale, ca ur-
mare a procesului de descentralizare şi care într-o formă concentrat-gene-
ralizatoare rezidă în următoarele.

 Pe prim-plan se evidenţiază, în ansamblu, crearea unui sistem de trans-
fer al competenţelor de la Administraţia Publică Centrală spre Administraţia 
Publică Locală. Nucleul acestui sistem de transfer al competenţelor se aş-
teaptă să fie în sfera finanţelor publice, care au menirea să asigure autonomia 
financiară a autorităţilor administraţiei publice locale de ambele niveluri şi 
consolidarea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Schimbări esenţile se aşteaptă să se producă în domeniul patrimoniului, prin 
delimitarea clară a proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale 
de proprietatea statului, precum şi prin stabilirea unor mecanisme concrete 
de trecere a proprietăţii de la administraţia publică locală de nivelul întâi la 
administraţia publică locală de nivelul al doilea, precum şi de la adminis-
traţia publică locală de ambele niveluri în proprietatea statului şi viceversa. 
Încă un rezultat scontat care ar influenţa şi realizarea celorlalte aşteptări se 
referă la dezvoltarea unui sistem performant de management al resurselor 
umane la nivelul administraţiei publice locale, bazat pe depolitizarea activi-
tăţii personalului, recrutarea transparentă şi nediscriminatorie a funcţiona-
rilor publici la nivel local, motivarea reală, asigurarea stabilităţii în funcţie. 

 De la adoptarea Strategiei Naţionale de Descentralizare şi a Planului de 
acţiuni privind implementarea prevederilor ei s-au scurs deja doi ani, peri-
oadă suficientă pentru a analiza mersul îndeplinirii acţiunilor preconizate. În 
acest interval de timp, Cancelaria de Stat, prin Direcţia Generală Politici de 
Descentralizare şi Administrare Locală, a coordonat activităţile desfăşurate 
în acest domeniu în conformitate cu deciziile Comisiei Paritare pentru Des-
centralizare prezidată de către prim-ministrul Republicii Moldova. Putem 
evidenţia, în acest sens, activităţile orientate spre descentralizarea sectorială 
realizate de ministerele care gestionează servicii pasibile descentralizării, a 
fost iniţiat procesul de elaborare a Nomenclatorului competenţelor autori-
tăţilor administraţiei publice locale de ambele niveluri, au fost specificate 
domeniile de activitate ale administraţiei publice locale, precum: servicii 
comunale, educaţie preşcolară, primară şi secundară, servicii de asistenţă 
socială, servicii de asistenţă medicală primară, planificare urbană şi teri-
torială, dezvoltare economică locală, utilităţi publice, cultură, transport şi 
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infrastructură drumuri, tineret şi sport, ordine publică şi protecţie civilă. În 
curs de realizare se găsesc şi alte componente ale Strategiei Naţionale de 
Descentralizare şi a Planului de implementare a prevederilor ei cu referire la 
descentralizarea financiară, descentralizarea patrimonială şi dezvoltarea lo-
cală, capacitatea administrativă şi instituţională a autorităţilor administraţiei 
publice locale, alte domenii de activitate. 

Dar dacă să dăm o apreciere de ansamblu procesului de realizare a preve-
derilor Strategiei, atunci nu putem să nu observăm, şi în acest caz, caracterul 
tergiversat al acţiunilor de implementare a celor preconizate, neagregarea 
înţelegerii unitare asupra obiectivelor Strategiei şi rezultatelor scontate din 
partea tuturor participanţilor la procesul descentralizării, deficitul de voinţă 
politică în promovarea şi realizarea practică a unor domenii de descentraliza-
re, subaprecierea necesităţii colaborării cu structurile asociative ale adminis-
traţiei publice locale, caracterul declarativist al multor prevederi ale politicii 
de descentralizare şi un grad înalt de formalism în activităţile practice pri-
vind procesul de descentralizare.

Pentru înlăturarea acestor şi altor lacune din sfera descentralizării, care 
reprezintă o prioritate pentru guvernarea actuală, în viitor se întrevede nece-
sitatea activizării organizatorice şi funcţionale a întregului cadru instituţional 
preocupat de problemele complexe ale descentralizării şi, în primul rând, a 
Guvernului prin Comisia Paritară pentru Descentralizare, a Cancelariei de 
Stat prin Direcţia Generală Politici de Descentralizare şi Administrare Loca-
lă, Autorităţilor Administraţiei Publice Centrale, Autorităţilor Administraţiei 
Publice Locale, precum şi a Societăţii Civile. 

Componentele sistemului actual al administraţiei 
publice locale 

Prin sistem al administraţiei publice locale se subînţelege totalitatea au-
torităţilor administraţiei publice locale care au sarcini comune de a satisface 
interesele unei comunităţi umane aşezate pe un anumit teritoriu cu statut de 
unitate administrativ-teritorială. Din sistem mai fac parte relaţiile existente 
între autorităţile administraţiei publice, normele care reglementează relaţiile 
din cadrul sistemului, cultura administrativă, tehnologiile administrative şi 
alte componente.

Administraţia publică locală este o parte componentă a oricărui sistem 
naţional de administraţie publică. El se deosebeşte de sistemul administraţiei 
publice centrale prin faptul că este constituit dintr-un sistem de organe dis-
tinct de organele de stat. Niciun stat nu este singurul gestionar al serviciilor 
publice, o parte din serviciile publice sunt luate sub gestiunea colectivităţilor 
locale.
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Organizarea şi funcţionarea sistemului de administraţie publică locală are 
la originea sa existenţa intereselor locale, care derivă din caracterul natural 
al comunităţilor locale ca entităţi anterioare apariţiei statului. Din aceasta re-
iese dreptul lor de autoadministrare. De regulă, se evidenţiază două niveluri 
ale intereselor locale, şi anume:

a) primar, ce include interesele comunităţilor locale din sate, comune, 
oraşe şi din alte unităţi teritoriale care există la nivelul iniţial de delimitare a 
cadrului spaţial al statului;

b) regional, ce include interesele comunităţilor din unităţile administra-
ţiv-teritoriale intermediare, situate între nivelul primar şi administraţia cen-
trală a statului.

Ambele niveluri îşi au particularităţile lor, sferele prioritare de activita-
te, au structuri ale puterii care trebuie să reflecte interesele locale. Evidenţa 
şi realizarea intereselor locale ocupă un loc important în politica internă a 
oricărui stat. Interesele locale constituie, astfel, baza politico-socială a orga-
nizării şi funcţionării administraţiei publice locale.

Funcţionarea sistemului de administraţie publică locală, la modul gene-
ral, este reglementată de Constituţia statului, iar la modul concret – de o 
lege ori de un set de legi privind administraţia publică locală. Atât la nivelul 
primar al comunităţilor locale, cât şi la nivelele intermediare se formează un 
sistem de organe care asigură gestionarea afacerilor publice din unitatea ad-
ministrativ-teritorială respectivă. Ele sunt de mai multe categorii, şi anume:

- organe deliberative, sunt alese în condiţiile legii prin sufragiu electoral 
universal şi în sarcina cărora sunt puse asigurarea conducerii comunităţii 
respective. Aceste organe se convoacă periodic în şedinţe şi deţin dreptul de 
a decide, în urma dezbaterilor, cele mai importante probleme ale comunităţii. 
Ele sunt responsabile în activitatea lor faţă de sursa de învestire, adică faţă 
de electorat, care poate, în condiţiile legii, să le revoce în caz de necesitate;

- organe executive, sunt formate fie direct prin scrutin electoral (cazul 
primarului în Republica Moldova), fie alese ori numite de către organul de-
liberativ (cazul preşedintelui raionului în Republica Moldova). Organele 
executive locale pot fi unipersonale ori colegiale (primar, comitet executiv) 
şi au sarcina de a executa nemijlocit ori de a organiza executarea deciziilor 
organelor deliberative locale şi a organelor ierarhic superioare;

- servicii publice locale de specialitate, sunt formate de către organele 
deliberative şi executive din unitatea administrativ-teritorială respectivă, ac-
tivează sub conducerea lor nemijlocită şi poartă răspundere în faţa acestora. 
Sarcina principală a lor este organizarea şi prestarea nemijlocită a serviciilor 
publice pentru comunitatea locală respectivă.
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Organizarea administraţiei publice locale în Republica Moldova cores-
punde acestor rigori organizatorice şi funcţionale şi este organizat pe două 
niveluri:

- nivelul unu îl constituie autorităţile administraţiei publice ale satelor 
(comunelor), oraşelor (municipiilor). Acestea sunt consiliile locale, ca auto-
rităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive;

- nivelul doi îl constituie autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, 
ale municipiului Chişinău şi ale UTA Găgăuzia, respectiv, consiliile raionale, 
Consiliul municipal şi Adunarea populară, ca autorităţi deliberative, şi pre-
şedintele raionului, primarul general şi guvernatorul (başcanul), ca autorităţi 
executive.

Atât la nivelul unu, cât şi la nivelul doi al administraţiei publice locale 
sunt organizate servicii publice de specialitate, care poartă răspundere în faţa 
autorităţilor deliberative şi executive şi au sarcina de a satisface interesele 
membrilor comunităţilor locale respective,

Astfel,, sistemul administraţiei publice locale din Republica Moldova 
reprezintă un ansamblu de autorităţi deliberative, executive şi instituţii de 
prestări servicii care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale de 
nivelul primar şi intermediar şi care au ca sarcină satisfacerea intereselor 
comunităţilor umane respective.

Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 
în sate (comune), oraşe (municipii)

În conformitate cu art. 110 al Constituţiei, teritoriul Republicii Moldova 
este organizat, sub aspect administrativ, în raioane, oraşe şi sate. Unele oraşe 
prin lege pot fi declarate municipii.

Fiecare dintre unităţile administrativ-teritoriale nominalizate îşi au sem-
nele sale distincte cantitative şi calitative care identifică apartenenţa lor la un 
anumit tip de unitatate administrativ-teritorială. Aceasta este într-o strânsă 
legătură cu următorii indici caracteristici pentru unitatea administrativ-teri-
torială: gradul de dezvoltare economică şi social-culturală; prezenţa struc-
turilor edilitar-gospodăreşti, industriale şi comerciale; încadrarea populaţiei 
în diferite sfere de activitate, cum ar fi industria, agricultura, prestările de 
servicii, activitatea intelectuală, viaţa culturală, ştiinţifică și politică.

În acest sens, organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 
include două niveluri: satele (comunele) şi oraşele (municipiile) constituie 
nivelul întîi, raioanele, mun. Chişinău şi UTA Găgăuzia constituie nivelul 
al doilea.

Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia ru-
rală unită prin teritoriu, condiţii geografice, relaţii economice, social-cul-
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turale, tradiţii şi obiceiuri. Două sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile 
economice, social-culturale, geografice şi demografie, se pot uni formând 
o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună. În aşa caz, satul 
în care îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale ale comunei se 
numeşte sat-reşedinţă.

Oraşul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decât satul 
din punct de vedere economic şi social-cultural, care cuprinde populaţia ur-
bană, cu structuri edilitar-gospodăreşti, industriale şi comerciale corespun-
zătoare, 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. 

Autorităţile care se constituie şi activează pe teritoriul satului (comunei), 
oraşului (municipiului) sunt autorităţi ale administraţiei publice locale de 
nivelul întâi. Acestea sunt: consiliul local, ca autoritate reprezentativă şi deli-
berativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective, şi primarul, 
ca autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi 
autoritate executivă a consiliului local.

Consiliul local este compus din consilieri aleşi în condiţiile Codului Elec-
toral prin scrutin universal, numărul lor fiind stabilit în funcţie de numărul de 
locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale respective la data de 1 ianuarie a 
anului în care au loc alegerile şi variază, în funcție de aceasta, de la 9 până 
la 43 de consilieri. Statutul juridic şi organizarea activităţii aleşilor locali din 
cadrul autorităţilor publice locale se reglementează prin Legea nr.  768-XV 
privind statutul alesului local din 2 februarie 2000, care, de rând cu altele, 
stipulează că alesul local este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, 
să contribuie prin exemplul personal la consolidarea autorităţii administraţi-
ei publice locale pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea 
ordinii publice şi la respectarea legislaţiei.

Durata mandatului consiliului local este de 4 ani şi se exercită de la data 
declarării ca legal constituit până la data constituirii legale a consiliului nou-
ales. Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz 
de război sau catastrofă. Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare o 
dată la trei luni, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe. Consi-
liul local se poate întruni în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, 
la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor 
prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, fiind 
asistat de secretarul consiliului local. Şedinţele consiliului local sunt publice. 
Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor 
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autorităţi publice. Competenţele consiliului local sunt stabilite de Legea 
privind administraţiea publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, 
pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice 
locale de nivelul întâi stabilite de Legea privind descentralizarea administra-
tivă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006.

 Competenţele de bază ale consiliului local ţin de domeniul stabilirii im-
pozitelor şi taxelor locale, administrarea bunurilor domeniului public şi ale 
celui privat, înfiinţarea instituţiilor publice de interes local şi organizarea 
serviciilor publice, aprobarea organigramei şi statelor primăriei şi serviciilor 
subordonate, aprobarea bugetului local şi a planurilor urbanistice ale locali-
tăţilor, organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de 
interes local şi alte domenii de activitate, în condiţiile legii.

Deciziile consiliului local se semnează de către preşedintele şedinţei şi se 
contrasemnează de secretarul consiliului în cel mult 5 zile de la data desfă-
şurării şedinţei.

Primarul, în calitate de autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii ad-
ministrativ-teritoriale şi autoritate executivă a consiliului local, este o funcţie 
de demnitate publică obţinută în urma alegerilor, în condiţiile Codului Elec-
toral prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Primarul este 
şeful administraţiei publice locale. El 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 nou-ales, cu excepţia cazurilor 
când mandatul încetează înainte de termen, în caz de: a) demisie; b) incom-
patibilitate a funcţiei; c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o peri-
oadă mai mare de 4 luni consecutiv, inclusiv pe motiv de boală; d) intrare în 
vigoare a sentinţei de condamnare; e) deces.

Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, asigură 
executarea deciziilor consiliului local, conduce, coordonează şi controlează 
activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare 
civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă 
socială şi ajutor social. El reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte 
autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, 
precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii. În exercitarea atribu-
ţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

Secretarul consiliului local se selectează pe bază de concurs şi se desem-
nează în funcţie la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezulta-
telor concursului. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi are statut 
de funcţionar public. Secretarul consiliului local este şi secretar al satului 
(comunei), oraşului (municipiului). Secretarul îşi îndeplineşte atribuţiile pre-
văzute de lege sub autoritatea primarului.
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Primăria este o structură funcţională care asistă primarul în exercitarea 
atribuţiilor sale legale, se organizează şi funcţionează în baza unui regula-
ment aprobat de consiliul local. Condiţiile numirii, angajării, promovării, 
sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului primăriei, drepturile şi 
obligaţiunile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul pri-
măriei.

În unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi activitatea autorităţi-
lor administraţiei publice locale, organizate în condiţiile legii, se desfăşoară 
în baza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. Baza financiară şi eco-
nomică a unităţilor administrativ-teritoriale este concepută ca o posibilitate 
de realizare a intereselor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respec-
tive şi ca o pârghie de influenţă asupra situaţiei economice şi financiare a 
statului.

Organizarea administraţiei publice în raioane

Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comu-
ne), oraşe, unite prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale. Oraşul 
în care îşi are sediul consiliul raional este numit oraş-reşedinţă. Raionul, de 
regulă, poartă denumirea oraşului-reşedinţă. Hotarele administrative ale ra-
ionului reprezintă perimetrul suprafeţei localităţilor incluse în componenţa 
acestuia şi care coincide cu hotarele dintre localităţile raionului dat şi locali-
tăţile raionului limitrof. 

În conformitate cu Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind or-
ganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova implementată în 
anul 2003, odată cu lichidarea judeţelor, în partea dreaptă a Nistrului au fost 
formate următoarele 32 de raioane: 

Anenii-Noi, are o suprafaţă de 892 km2, 83,1 mii de locuitori, 45 de loca-
lităţi organizate în 26 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Basarabeasca, are o suprafaţă de 294,5 km2, 29,4 mii de locuitori, 10 loca-
lităţi organizate în 7 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Briceni, are o suprafaţă de 814  km2, 75,7 mii de locuitori, 39 de localităţi 
organizate în 28 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Cahul, are o suprafaţă de 1 545  km2, 124,4 mii de locuitori, 55 de locali-
tăţi organizate în 37 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

 Cantemir, are o suprafaţă de 870 km2, 63,1 mii de locuitori, 51 de locali-
tăţi organizate în 27 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Călăraşi, are o suprafaţă de 753,5km2, 79,1 mii de locuitori, 44 de locali-
tăţi organizate în 28 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;
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Căuşeni, are o suprafaţă de 1 163  km2, 92,6 mii de locuitori, 48 de loca-
lităţi organizate în 30 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Cimişlia, are o suprafaţă de 922,8 km2, 62,2 mii de locuitori, 39 de locali-
tăţi organizate în 23 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Criuleni, are o suprafaţă de 688  km2, 72,9 mii de locuitori, 43 de locali-
tăţi organizate în 25 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Donduşeni, are o suprafaţă de 645 km2, 45,6 mii de locuitori, 30 de loca-
lităţi organizate în 22 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

 Drochia, are o suprafaţă de 999,9 km2, 90,6 mii de locuitori, 40 de loca-
lităţi organizate în 28 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Dubăsari, are o suprafaţă de 309,2 km2, 35,2 mii de locuitori, 15 locali-
tăţi organizate în 11 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Edineţ, are o suprafaţă de 932,9  km2, 83,3 mii de locuitori, 49 de locali-
tăţi organizate în 32 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Făleşti, are o suprafaţă de 1 072,6  km2, 92,9 mii de locuitori, 76 de loca-
lităţi organizate în 33 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Floreşti, are o suprafaţă de 1 108,2 km2, 90,6 mii de locuitori, 74 de loca-
lităţi organizate în 40 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Glodeni, are o suprafaţă de 754,1km2, 62,2 mii de locuitori, 35 de locali-
tăţi organizate în 19 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Hînceşti, are o suprafaţă de 1 483,4 km2, 122,8 mii de locuitori, 63 de 
localităţi organizate în 39 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Ialoveni, are o suprafaţă de 783  km2, 98,6 mii de locuitori, 34 de locali-
tăţi organizate în 25 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

 Leova, are o suprafaţă de 775  km2, 53,8 mii de locuitori, 39 de localităţi 
organizate în 25 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Nisporeni, are o suprafaţă de 629 km2, 67,1 mii de locuitori, 39 de locali-
tăţi organizate în 23 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi; 

Ocniţa, are o suprafaţă de 597  km2, 56,3 mii de locuitori,33 de localităţi 
organizate în 21 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Orhei, are o suprafaţă de 1 228  km2, 125,9 mii de locuitori, 75 de locali-
tăţi organizate în 38 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Rezina, are o suprafaţă de 621,8  km2, 52,9 mii de locuitori, 41 de locali-
tăţi organizate în 25 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Rîşcani, are o suprafaţă de 936  km2, 70,5 mii de locuitori, 55 de localităţi 
organizate în 28 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Sîngerei, are o suprafaţă de 1 000  km2, 93,7 mii de locuitori, 70 de loca-
lităţi organizate în 26 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Soroca, are o suprafaţă de 1 043  km2, 100,7 mii de locuitori, 68 de loca-
lităţi organizate în 35 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;
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 Străşeni, are o suprafaţă de 729  km2, 91,5 mii de locuitori, 39 de locali-
tăţi organizate în 27 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Şoldăneşti, are o suprafaţă de 598,4 km2, 43,6 mii de locuitori, 33 de 
localităţi organizate în 23 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Ştefan Vodă, are o suprafaţă de 998 km2, 72,3 mii de locuitori, 26 de 
localităţi organizate în 23 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Taraclia, are o suprafaţă de 674  km2, 44,4 mii de locuitori, 26 de locali-
tăţi organizate în 15 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Teleneşti, are o suprafaţă de 848,6 km2, 74,6 mii de locuitori, 54 de loca-
lităţi organizate în 31 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi;

Ungheni, are o suprafaţă de 1 083 km2, 117,4 mii de locuitori, 74 de loca-
lităţi organizate în 33 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi.

Raioanele ca unităţi administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de 
drept public şi, în această calitate, dispun de un patrimoniu distinct de cel 
al statului, beneficiază de autonomie financiară, au dreptul la iniţiativă în 
gestionarea treburilor publice locale, iar autorităţile administraţiei publice 
locale îşi exercită, în condiţiile legii, autoritatea în dimensiunile unităţii ad-
ministrativ-teritoriale respective.

Autorităţile care se constituie şi activează la nivel raional sunt autorităţi 
ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea, şi anume: consiliul ra-
ional, ca autoritate reprezentativă a populaţiei raionului, preşedintele raio-
nului, ca autoritate publică executivă a consiliului raional. 

Consiliul raional este compus din consilieri aleşi în condiţiile Codului 
Electoral, numărul cărora se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai 
raionului la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, dar nu mai 
mult de 43 de persoane. Durata mandatului Consiliului raional este de patru 
ani şi se exercită de la data declarării ca legal constituit până la data consti-
tuirii legale a consiliului nou-ales.

Consiliul raional este abilitat, prin lege, cu un ansamblu de competenţe 
care îi permite să gestioneze şi să satisfacă interesele locuitorilor raionului, 
beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi finan-
ciară, are dreptul la iniţiativă în administrarea treburilor publice locale, exer-
citându-şi autoritatea în limitele teritoriului administrat.

Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni, precum 
şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedinte-
lui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. Consi-
liul raional alege prin vot deschis, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte 
care o prezidează, fiind asistat de secretarul consiliului raional. În realizarea 
competenţelor sale consiliul raional adoptă decizii, semnate de preşedintele 
şedinţei şi de secretarul consiliului.
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Preşedintele raionului, în calitate de autoritate publică executivă a consi-
liului raional, este o funcţie de demnitate publică obţinută în urma alegerilor 
de către consiliul raional, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii 
aleşi şi este asistat în activitatea sa de vicepreşedinţi, aleşi de consiliul ra-
ional la propunerea preşedintelui raionului. Mandatul preşedintelui şi cel al 
vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul consiliului raional. 
Preşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen de către 
consiliul raional, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la 
propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

În calitatea sa de autoritate publică executivă, preşedintele raionului asi-
gură executarea deciziilor consiliului raional, exercită conducerea operativă 
a serviciilor publice de interes raional şi este coordonator al serviciilor pu-
blice descentralizate din cadrul raionului, fiind preşedinte al comisiei pentru 
situaţii exepţionale. La solicitarea consiliului raional prezintă informaţii des-
pre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine. În exercitarea atri-
buţiilor sale preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi 
individual.

Secretarul consiliului raional se selectează pe bază de concurs şi se de-
semnează în funcţie la prima şedinţă a consiliului raional, după anunţarea 
rezultatelor concursului. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi are 
statut de funcţionar public. 

În baza unui regulament aprobat de consiliul raional se organizează şi 
funcţionează aparatul preşedintelui raionului, care exercită un ansamblu de 
atribuţii menite să asigure organizatoric, informaţional şi metodic activitatea 
preşedintelui raionului şi consiliului raional.

Administraţia publică a municipiului Chişinău 

În sistemul administrativ autohton un rol deosebit îi revine municipiului 
Chişinău, capitala Republicii Moldova, unde îşi au sediul autorităţile publice 
centrale ale Republicii Moldova: Parlamentul, Guvernul, preşedintele Re-
publicii Moldova, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, 
Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, alte autorităţi publice ale 
statului. 

Statutul municipiului Chişinău este aprobat prin lege organică. Astfel, 
prin Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 432-XIII din 19 aprilie 
1995 cu modificările ulterioare, se reglementează organizarea şi funcţiona-
rea autorităţilor administraţiei publice în municipiul Chişinău. Se stabileşte 
că Municipiul Chişinău este o unitate administrativ-teritorială divizată în 
cinci sectoare: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana şi Râşcani. Sectoarele 
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au în componenţa lor o parte din teritoriul de bază al municipiului, precum şi 
unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi: oraşe, sate (comune). Astfel, 
din municipiul Chişinău mai fac parte 6 oraşe, 12 sate (comune) cu 26 loca-
lităţi în componenţa lor. 

Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale mu-
nicipiului Chişinău se reglementează de prevederile Legeii privind admi-
nistraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 referitoare la 
autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întâi şi al doilea, de 
prevederile Legii privind statutul municipiului Chişinău nr. 432-XIII din 
19  aprilie 1995 cu modificările ulterioare, precum şi de alte acte normative 
cu referire la sistemul administraţiei publice locale din Republica Moldova. 

Administraţia publică a municipiului Chişinău se realizează la momentul 
actual de către consiliul municipal, consiliile orăşeneşti şi săteşti (comuna-
le), ca autorităţi deliberative, precum şi de către primarul general al munici-
piului Chişinău, pretorii de sector, primarii satelor (comunelor) şi oraşelor, 
ca autorităţi executive. Consiliul municipal, consiliile orăşeneşti şi săteşti 
(comunale), primarul general al municipiului Chişinău, primarii oraşelor, sa-
telor (comunelor) se aleg în condiţiile Codului Electoral pentru un mandat 
de patru ani. Consiliul municipal Chişinău se constituie din 51 de consilieri. 

Primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău exercită, în mod 
corespunzător, atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 pentru primarii unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul întâi, precum şi de Legea privind statutul mu-
nicipiului Chişinău nr. 432-XIII din 19 aprilie 1995.

Secretarul consiliului municipal Chişinău şi secretarii consiliilor orăşe-
neşti, săteşti (comunale) se selectează pe bază de concurs şi se desemnează 
în funcţie la prima şedinţă a consiliului respectiv, după anunţarea rezultatelor 
concursului. Ei se bucură de stabilitate în funcţie şi au statut de funcţionar 
public.

În fiecare sector al municipiului Chişinău, primarul general, după consul-
tarea cu Consiliul municipal Chişinău, numeşte un pretor, care este reprezen-
tant al primarului general şi care este asistat de un aparat de lucru, denumit 
pretură. În activitatea sa, pretorul se conduce de legislaţia în vigoare, de dis-
poziţiile primarului general şi de regulamentul preturii.

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale municipiului 
Chişinău şi cele ale sectoarelor, oraşelor, satelor (comunelor) din componen-
ţa acestuia se întemeiază pe principiile autonomiei, legalităţii şi colaborării 
în rezolvarea problemelor comune.

Conform articolului 8 al Legii privind organizarea administrativ-teritori-
ală a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 cu modificările 
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ulterioare, statut de municipiu se mai atribuie, în afară de oraşul Chişinău, 
oraşelor Bălţi, Bender, Comrat, Tiraspol. 

Particularităţile administraţiei publice în UTA Găgăuzia
În conformitate cu art. 111 din Constituţia Republicii Moldova, localită-

ţilor din stânga Nistrului, precum şi unor localităţi din sudul Republicii Mol-
dova, le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale de autonomie după statute 
speciale adoptate prin legi organice. 

Astfel, Legea Republicii Moldova privind statutul juridic special al Gă-
găuziei (Gagauz-Yeri) din 24 decembrie 1994 stabileşte condiţiile speciale 
de autonomie pentru această unitate administrativ-teritorială. În conformita-
te cu prevederile legii nominalizate, Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este o unitate 
teritorială autonomă cu un statut special, care, fiind o formă de autodeter-
minare a găgăuzilor, este o parte componentă a Republicii Moldova. UTA 
Găgăuzia are o suprafaţă de 1830 km pătraţi şi o populaţie de 161,4 mii lo-
cuitori, dintre care: 133,4 mii găgăuzi; 12,7 mii moldoveni; 7,8 mii bulgari; 
3,8 mii ruşi; 3,7 mii ucraineni.

Unităţile administrativ-teritoriale din componenţa unităţii teritoriale auto-
nome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) sunt stabilite prin Legea privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27 decembrie 
2001 cu modificările ulterioare. În componenţa unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia (Gagauz-Yeri) intră 32 de localităţi, organizate în 26 unităţi ad-
ministrativ-teritoriale de nivelul întâi: municipiul Comrat; oraşele Ceadîr-
Lunga, Vulcăneşti cu localitatea din componenţa lui – Vulcăneşti loc.st.cf.; 
satele (comunele): Avdarma, Baurci, Beşalma, Besghioz, Bugeac, Carbalia, 
Cazaclia, Chiriet-Lunga, Chirsova, Cioc-Maidan, Cişmichioi, Chioselia Rusă, 
Congaz, Congazcicul de Sus (Congazcicul de Sus, Congazcicul de Jos, Du-
duleşti), Copceac, Cotovscoe, Dezghingea, Etulia (Etulia, Etulia Nouă, Etulia 
loc.st.cf.), Ferapontievca, Gaidar, Joltai, Svetlîi (Svetlîi, Alexeevca), Tomai.

La nivelul întâi, autorităţile administraţiei publice din unitatea teritorială 
autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) sunt similare cu cele din raioane, adică 
activează consiliile săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale) în calitate de 
autorităţi deliberative şi primarii acestor unităţi administrative-teritoriale, ca 
autorităţi executive. La nivelul al doilea se constituie şi activează Aduna-
rea Populară ca autoritate reprezentativă şi deliberativă a unităţii teritoriale 
autonome, Guvernatorul (Başcanul) şi Comitetul executiv ca autorităţi exe-
cutive. Deputaţii Adunării Populare şi Guvernatorul (Başcanul) se aleg prin 
scrutin electoral universal.
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Unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului 
cărora li se pot atribui forme şi condiţii speciale de autonomie

În conformitate cu prevederile art. 111 din Constituţia Republicii Moldo-
va, localităţilor din stânga Nistrului le pot fi atribuite forme şi condiţii spe-
ciale de autonomie după un statut special adoptat prin lege organică. Acest 
teritoriu constituie 3 567 km pătraţi şi are o populaţie de 555,5 mii locuitori.

Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 
nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 cu modificările ulterioare prevede orga-
nizarea celor 147 localităţi din stânga Nistrului în 79 de unităţi administrativ-
teritoriale, după cum urmează: 1 municipiu – Tiraspol; 9 oraşe: Camenca, 
Crasnoe, Dnestrovsc, Dubăsari, Grigoriopol, Maiac, Râbniţa, Slobozia, 
Tiraspolul Nou; 69 sate (comune).

 Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic al locali-
tăţilor din stânga Nistrului, adoptată la 22 iulie 2005, stipulează că după 
îndeplinirea condiţiilor privind demilitarizarea şi democratizarea regiunii 
transnistrene va fi desfăşurat procesul de elaborare a unei legi organice cu 
privire la statutul juridic special al acestui teritoriu.

Asociaţia Congresul Autorităţilor Locale din Moldova

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI privind administraţia 
publică locală din 28 decembrie 2006, consiliile locale au competenţa de 
a decide asupra asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, 
inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes 
public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administra-
ţiei publice locale. 

Pe parcursul anilor de independenţă a Republicii Moldova s-au făcut mai 
multe încercări de asociere a autorităţilor administraţiei publice locale, dar 
majoritatea din ele se constituieau pe principii politico-partinice, ceea ce a 
diminuat cu mult din rolul acestora în soluţionarea reală a problemelor cu 
care se confrunta administraţia publică locală şi a dezintegrat eforturile auto-
rităţilor administraţiei publice locale în promovarea intereselor comune ale 
acestora.

După mai mulţi ani de dezbinare, în contextul revenirii la discursul de-
mocratic al autorităţilor publice din Republica Moldova şi promovării mai 
pronunţate a valorilor europene, la 21 martie 2010, la Chişinău a avut loc 
Adunarea Generală de constituire a Asociaţiei Congresul Autorităţilor Locale 
din Moldova (CALM). La această întrunire a fost adoptat Statutul CALM şi 
alese organele de conducere: Consiliul de administraţie; Preşedintele şi vice-
preşedinţii; Biroul executiv; Comisiile de specialitate; Directorul executiv; 



– 199 –

Comisia de cenzori. De data aceasta, la baza organizării şi funcţionării Aso-
ciaţiei au fost puse interesele profesionale comune ale reprezentanţilor admi-
nistraţiei publice locale şi nu cele politico-partinice. 

Aceasta deducem chiar din prevederile Statutului, care stipulează că 
Asociaţia Congresul Autorităţilor Locale din Moldova reprezintă o uniune 
de persoane juridice, neguvernamentală şi neafiliată politic, nonprofit, care 
este constituită de către unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit 
legii în sate(comune), oraşe (municipii), precum şi de către asociaţiile sale 
profesionale, în scopul promovării şi protejării intereselor comune ale colec-
tivităţilor locale respective şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
reprezentării unitare a intereselor comune a membrilor săi în relaţiile cu 
Parlamentul, Guvernul, alte autorităţi publice şi instituţii naţionale, precum 
şi în relaţiile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii internaţionale.

Misiunea de bază a Asociaţiei CALM este de a promova o administraţie 
publică locală democratică, descentralizată, transparentă şi eficientă, capa-
bilă să contribuie efectiv la dezvoltarea comunităţilor locale şi la asigurarea 
membrilor săi cu servicii publice de calitate, prin promovarea şi dezvoltarea 
cooperării şi solidarităţii între autorităţile administraţiei publice locale din 
Republica Moldova în promovarea drepturilor şi intereselor lor legitime.

În prezent, Asociaţia CALM întruneşte un număr de 541 membri, per-
soane juridice, practic, din toate raioanele Republicii Moldova, cei mai 
numeroşi fiind din raioanele Hânceşti, Teleneşti, Orhei, Ialoveni, Floreşti, 
Cimişlia, Briceni, Edineţ, Cahul, Cantemir, Ungheni, Soroca. 

Asociaţia CALM a reuşit să desfăşoare până în prezent o activitate be-
nefică pronunţindu-se, la solicitarea autorităţilor publice, asupra mai multor 
proiecte de legi, documente guvernamentale, organizând un şir de ateliere 
de instruire pentru reprezentanţii administraţiei publice locale, cu referire la 
planificarea strategică, atragerea de fonduri pentru dezvoltarea locală şi alte-
le. Destul de activ colaborează Asociaţia CALM cu Comisia Paritară pentru 
Descentralizare din cadrul Guvernului, cu Direcţia Generală Politici de Des-
centralizare din cadrul Cancelariei de Stat, cu alte autorităţi publice centrale 
şi locale din ţară, precum şi cu asociaţii similare de profil din alte ţări şi cu 
unele organisme europene.

Aurel SÎMBOTEANU, 
doctor în științe politice, 
conferențiar universitar 
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SOCIETATEA CIVILĂ

Ultimele două decenii ale secolului trecut au fost marcate de o erupţie 
spectaculoasă a interesului faţă de societatea civilă ca doctrină şi practică 
socială. În primul rând, aceasta a fost atestată în lumea cu democraţii avan-
sate. Curând, după revoluţiile din Europa comunistă, destrămarea URSS şi a 
sistemului socialist, evenimente preluate de acţiunile hotărâtoare ale Solida-
rităţii poloneze şi ale perestroikăi sovietice, cuprinzând şi acest spațiu, unde 
societatea civilă a devenit un „mit politic”. 

În timp ce în lumea întâia se produce redescoperirea societăţii civile, în 
cea est-europeană, postcomunistă, din care face parte şi Republica Moldova, 
se impune descoperirea societăţii civile. Deosebirea semnalată e una de or-
din substanţial şi decisiv, marcând modalităţi particulare de conştientizare şi 
de valorizare a societăţii civile. 

Redescoperirea în lumea cu democraţii mature a societății civile ca 
doctrină și practică socială, eclipsată în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea  – primele decenii ale secolului al XX-lea, a fost generată de nostal-
gia pentru dreptul natural și de tentativa temerară de a acorda în corpul social 
prioritate omului-cetăţean. Societatea civilă, marcând un grad anume de ci-
vilizare umană, iniţial a fost identificată cu statul, mai apoi a fost distinsă de 
el. Ulterior ea a fost contrapusă statului, localizată fiind în spaţiul public, ca 
în cele din urmă să se insiste asupra armonizării lor în calitate de vase sociale 
comunicante, indispensabile şi reciproc determinabile. Evoluţia conceptuală 
semnalată a constituit nu atât rezultanta modificării perspectivelor sau opticii 
de abordare a societăţii civile, cât, mai ales, o consecinţă a dimensionării 
treptate a corpului social ca atare. Societatea civilă a derivat din acest proces, 
configurându-se pe parcurs în mod particular şi gradual. Actualizarea perio-
dică a societăţii civile trebuie concepută ca o coagulare a efortului intelectual 
şi a creaţiei sociale dezvoltate în timp şi spaţiu. 

Omul asocial, existând în starea lui naturală, a beneficiat din plin de li-
bertate, independenţă şi egalitate. El îşi era propriul legiuitor, executor şi 
judecător. Această stare însă, potrivit datelor furnizate de ştiinţă, a generat nu 
doar virtuţile supreme ale lui. Ea a constituit de asemenea sursa vulnerabi-
lităţii şi a insecurităţii omului. Perpetuarea lui în timp, valorificarea efectivă 
a aspiraţiilor fireşti şi a calităţilor imanente, diminuarea propriilor vicii în 
numele binelui personal şi al celui comun, în ultimă instanţă, au revendicat 
asocierea umană. Sociologul german Arnold Gehlen explica într-o manieră 
poate dură cauzele ei: „Omul e cel mai debil animal. El poate cel mai pu-
ţin să trăiască în propria situaţie biologică”. În perspectiva acestor enunţuri 
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înclinăm a crede că legile naturii au avut „un amestec” în istoria omenirii în 
decursul procesului ei de civilizare, chiar dacă, în viziunea istoricului brita-
nic Arnold J. Toynbee, atare aserţiune mai este considerată doar ipotetică.

Istoria civilizării umane probează concludent faptul că omul în esenţă e 
„un animal social”, iar viaţa lui socială îi constituie o „condiţie indispensa-
bilă” de evoluţie. Socializarea lui, grosso modo, s-a produs în trei trepte: de 
la masă prin comunitate şi culminând cu societatea. Masa, marcând gradul 
minim de intensitate a fuzionării indivizilor în „noi” şi având un caracter 
accidental, s-a caracterizat prin atracţie foarte slabă şi volum nelimitat. Co-
munitatea şi societatea sau, ca să utilizăm terminologia lansată în literatura 
de specialitate de sociologul german Ferdinand Tonnies – Gemeinschaft şi 
Gesellschaft, au desemnat socializarea umană progresivă. Prima este carac-
terizată prin integrarea sporită a indivizilor în baza voinţei sociale exprimată 
în concordie, obiceiuri şi religie. La această categorie pot fi atribuite ginta şi 
tribul, considerate de cercetători primele forme de organizare socială umană. 

 Societatea ca formă superioară de socializare umană, în opinia filosofu-
lui şi sociologului german Georg Simmel, reprezintă „complexul indivizilor 
transformaţi în fiinţe sociale, materialul socialmente fasonat, aşa cum se des-
prinde el din întreaga lucrare a istoriei”. Transformarea în cauză, precizează 
el, este rezultanta acelei sume de relaţii în virtutea cărora „din indivizi se 
naşte tocmai societatea” şi în care, precizează întemeietorul şcolii france-
ze de sociologie Emile Durkheim, aceștia acţionează altfel decât ar face-o 
fiind izolaţi. Societatea, în altă aproximare teoretică, aparţinând lui Arnold 
J. Toynbee, dar cu aceeaşi denotaţie semantică, este definită ca un „sistem 
de relaţii între fiinţele omeneşti, care sunt nu numai individualităţi, dar şi 
animale sociale, în sensul că nici n-ar putea exista dacă n-ar fi în acest sistem 
de relaţii”. Socializarea semnalată a generat încheierea istoriei umane asoci-
ale. Ea totodată a anunţat prefigurarea societăţii civile în accepţia primară a 
acestei noţiuni – mod socializat de viaţă a oamenilor. 

Iniţial, noţiunea de „societate civilă” a marcat, în viziunea profesorului 
canadian de sociologie Joseph Yvon Theriault, doar „momentul civilizaţiei”, 
generat de complexul proces de socializare. Teza dată consună cu aserţiunea 
sociologului italian Marcella Delle Donne, potrivit căreia „istoria oameni-
lor e istoria societăţii civile”, deşi conştientizarea faptului în cauză a venit 
mai târziu: odată cu căderea lumii antice, substituirea viziunilor teocratice şi 
jusnaturaliste despre societate prin cele contractualiste, precum şi prin doc-
trinele cu privire la stat şi drepturile sociale. Rămânând pe aceeaşi filieră, am 
afirma că societatea civilă e proprie tuturor comunităţilor umane civilizate, 
independent de timpul şi locul existării lor. Observaţia în cauză este opor-
tună, deoarece pe această cale desluşim temeiurile din care logic urmează 



– 202 –

să deducem denotaţia curentă a noţiunii de societate civilă, substanţa căreia 
a evoluat gradual de la cele mai extinse până la cele mai restrânse arealuri 
semantice.

Concepţia despre societatea civilă, potrivit observaţiilor lui Joseph Yvon 
Theriault, a apărut ca o tentativă laică de explicare a coerenţei sociale, gene-
za acesteia pendulând iniţial între divinitate şi realitatea naturală. Însăşi ex-
presia de societate civilă (în latină – societas civilis, engleză – civil society, 
germană – Burgerliche Gesellschaft, franceză – societe civile, italiană – so-
cieta civile etc.) e traducerea grecescului politike koinonia – termen utilizat 
de Aristotel în Politica pentru desemnarea comunităţii superioare care desă-
vârşeşte ordonarea ierarhizată a comunităţilor naturale în scopul asigurării 
nu doar a unei simple vieţi domestice, ci a unei vieţi bune. Cicero, folosind 
expresia societas civilis, a desemnat în asemenea mod res publica, comuni-
tatea politic şi juridic organizată. În latină civitas semnifica oraş, adică grup 
politic organizat în societatea de indivizi pe care-i reuneşte, oraşul şi socie-
tatea fiind realităţi identice. 

Din Antichitate societatea civilă adaugă la valenţa primară – moment al 
civilizaţiei – semnificaţii noi, fapt, care în cele din urmă a vădit proteismul 
substanţei ei. Societatea civilă nu mai e abordată doar ca „moment al civili-
zaţiei”, ci devine, într-o primă aproximare, asocierea umană a cărei vocaţie 
centrală rezidă în articularea virtuţilor naturale ale individului în noua lui 
stare – socială. În optica filosofului german Im. Kant, virtuţile date, luând 
forma libertăţii civile, a egalităţii civile şi a independenţei civile, au devenit 
atribuţiile „indisociabile” ale societas civilis. „Dacă oamenii de viitor, re-
marca Salvador Giner, director al Institute for Advansated Social Studies din 
Marea Britanie, doresc să rămână cetăţeni liberi, capabili de un grad decent 
de autonomie pentru a-şi realiza afacerile, publice şi private, ei vor trebui să 
continue să trăiască într-un univers care trebuie să fie, în sens fundamental, 
asemănător cu ceea ce-a fost reprezentat până astăzi de societatea civilă”. 
Deşi de-a lungul istoriei civilizării umane nu a avut şi nu are încă împlinire 
deplină, dezideratul în cauză a determinat de la bun început pilonul sau (şi) 
matricele societăţii civile. 

Societatea civilă reprezintă, expresia teoretică şi practică pregnantă a ple-
doariei umanităţii spre valorizarea cetăţeanului în calitatea lui definitorie de 
autor al creaţiei sociale. Din această perspectivă ea a constituit şi constituie 
în lumea civilizată terenul multiplelor şi necontenitelor dezbateri teoretice, 
convergente şi divergente. Societatea civilă, fetişizată în repetate rânduri, 
contestată de nu mai puţine ori, a cunoscut atât avânturi, cât şi eclipsări spec-
taculoase de conceptualizare. În pofida interpretărilor contradictorii, ideea 
societăţii civile, lansată încă de gânditorii antici, în mod constant a fost re-
editată şi dezvoltată în conformitate cu realităţile sociale concret-istorice. 
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În evoluţia sa de conceptualizare, societatea civilă a fost examinată în 
două accepţiuni semantice care nu se exclud, ci se completează reciproc. 
Prima – lato sensu, fiind caracteristică abordărilor clasice, a marcat corpul 
societal în integritatea lui ca ansamblu de indivizi şi de relaţii multiple. Cel 
de-al doilea – stricto sensu, propriu interpretărilor moderne, a desemnat so-
cietatea civilă ca parte a ţesutului societal general, instituţionalizată în spa-
ţiul public. Accepţiunile date se află în relaţie de continuitate, simultaneitate 
şi succesivitate. Societatea civilă stricto sensu se întemeiază şi derivă din 
societatea civilă lato sensu.

Societatea civilă lato sensu a fost tratată pe două filiere: prima vădea 
identitatea ei cu statul, a doua a pus în evidenţă diferenţele ei în raport cu 
instituţia statală. Ambele abordări, având un caracter diacronic / sincronic, 
atestă un anumit grad de dezvoltare societală atât în plan conceptual, cât şi 
în cel practic.

Autorii doctrinelor clasice, abordând societatea civilă din perspectiva 
identităţii ei cu statul, prezumau existenţa unei societăţii de cetăţeni care 
include o guvernare sau un stat limitat operând conform legii. Acesta de la 
urmă iniţial avea forma de stat-protector (sec. XIV–XVII), iar ulterior – de 
stat-providenţă. Atât în primul caz, cât şi în al doilea societatea civilă în 
totalitate nu avea conştiinţă de sine decât prin medierea statului. Abordarea 
societăţii civile în accepţia lato sensu pe care o desluşim începând cu Aristotel 
devine dominantă în secolele XVII–XVIII prin Hobbes, Locke, Rousseau. 
Ultimii, aşezând societatea civilă pe coordonatele dihotomiei societate civi-
lă / stare naturală, au indus în teoria politică și multiple inovaţii. Societatea 
civilă este interpretată astfel ca o rezultantă a factorilor metasociali şi o rea-
litate socială artificială contractualistă, deci, politică. Societatea civilă înce-
tează de asemenea să fie estimată în exclusivitate ca o construcţie orizontală 
între oamenii liberi şi egali, ci e interpretată ca una verticală ce delimitează 
autoritatea suverană de cetăţenii-subiecţi.

Erupţiile revoluţionare din Franţa şi Germania de la sfârşitul sec. al 
XVIII-lea prin Kant au reanimat temporar identitatea clasică a societăţii ci-
vile şi a statului. El, însă, i-a conferit valenţe mai puţin politice şi mai mult 
juridice. După Kant se produce disocierea societăţii civile de stat, însă fără 
spulberarea unităţii lor. Abordarea dată, la rândul ei, a fost substituită sau 
suplimentată ulterior de viziunea economică asupra societăţii civile, aceasta 
fiind tratată ca o consecinţă a interacţiunilor comerciale (Mandeville, Fergu-
son, Smith). Benjamin Constant a fost primul care a argumentat tranşant, în 
spiritul liberalismului, ideea de disjuncţie a societăţii civile de stat, iar Hegel, 
fuzionând abordările politică, economică şi juridică, a proliferat într-o ma-
nieră specifică diferenţele stat-societate civilă fără a afecta integritatea lor. 
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Karl Marx a căutat anatomia societăţii civile în economia politică, stăruind 
asupra caracterului ei burghez. Diferenţele dintre stat şi societate civilă în 
această etapă sunt interpretate nu pentru a contrapune aceste construcţii so-
ciale, ci pentru a le distinge şi a-i determina modalităţile de corelare.

O perioadă întinsă de timp, în fond, după Marx şi până prin anii ’70 ai 
secolului al XX-lea, societatea civilă ca noţiune şi doctrină particulară a lip-
sit aproape cu desăvârşire de pe agenda investigaţiilor filozofice, politice sau 
sociologice. Faptul dat poate fi explicat din cel puţin două motive. Primul 
a constat în reticenţa liberalilor faţă de noţiunea de societate civilă din ca-
uza ideologizării ei de către marxişti prin atribuirea ei substanţei exclusive 
a societăţii burgheze. Din acest considerent, un şir de teoreticieni notorii ai 
liberalismului, între care Friederich Hayek, Bertrand de Jouvenel, Raimond 
Aron, John Rawls etc., contrar spiritului şi esenţei doctrinei îmbrăţişate, au 
preferat să uziteze, în locul termenului de societate civilă, noţiunile de socie-
tate sau societate deschisă. Câmpul societăţii civile, ca fiind în contra dicţie 
cu interesele proletariatului, a fost abandonat şi de succesorii lui Marx 
(Antonio Gramsci a constituit în acest sens o excepţie), în particular, de 
Vladimir Lenin, precum şi de către comuniştii veniţi ulterior la putere în 
diferite ţări ale lumii.

Eclipsarea provizorie a societăţii civile ca doctrină politică a fost de-
terminată, pe de altă parte, de prioritatea pe care statul a căpătat-o timp 
îndelungat în ţările occidentale ca factor obiectiv al evoluţiei sociale. „Isto-
ria societăţii moderne, nota sociologul american C. Wrigt Mills, e istoria 
extinderii şi centralizării mijloacelor disponibile ale puterii”. Pe parcursul 
acestei evoluţii statul-protector clasic format în sec. al XIV–XVII-lea s-a 
extins, luând, potrivit estimărilor sociologului francez Pierre Rosanvallon, 
forma statului-providenţă. Acesta, substituind incertitudinea providenţei re-
ligioase prin certitudinea providenţei de stat, şi-a atribuit dreptul exclusiv de 
gestionar al afacerilor publice. Pornirea în cauză a fost facilitată şi de faptul 
că societatea, preocupată de interesele economice şi economia de piaţă, a 
încetat să se mai gândească la modelul propriului său corp. Statul, deşi afecta 
prin acţiunea sa coercitivă spiritul societăţii civile, a fost acceptat, potrivit 
expresiei lui James Madison, ca „un rău necesar”. În consecinţă, problema-
tica etatică a constituit motivul central al investigaţiilor din prima jumătate 
a secolului al XX-lea. 

Statul, în viziunea lui Emile Durkheim, expusă în lucrarea sa fundamen-
tală Diviziunea muncii sociale (1893), reprezintă astfel „raţiunea colectivă” 
care asigură unitatea societăţii. El, în virtutea diviziunii muncii sociale, tre-
buie să gândească şi să acţioneze pentru toată societatea în scopul efectuării 
misiunii sale prioritare – eliberarea personalităţilor individuale. Sociologul 
german Max Weber, în tratatul Economia şi societatea, publicat postum în 
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1922, s-a pronunţat atât împotriva instituţiei statale clasice bazată pe credinţa 
în tradiţiile nestrămutate şi sacre, cât şi împotriva dominaţiei charismatice 
fondată pe calităţile excepţionale ale conducătorului. El a argumentat necesi-
tatea instituirii birocraţiei de stat ca unica posibilitate raţională de organizare 
societală. 

Teoreticienii abordării etatiste a societăţii, deşi au pus accentul pe virtu-
ţile sociale ale statului, erau conştienţi de faptul că acesta nu este în măsură 
să răspundă la toate ofertele societale. Iată de ce în cercetările din perioada 
de referinţă tematica statului a fost deseori corelată, preponderent indirect, 
cu cea a societăţii civile, chiar dacă noţiunea respectivă a fost evitată. 

Relevantă în această ordine de idei a fost opţiunea lui James Madison 
privind oportunitatea stabilirii în societatea americană a unei simetrii între 
actorii sociali. „Toate societăţile civile, menţiona el, sunt divizate în fracţiuni 
şi interese diverse: în creditori şi debitori, bogaţi şi săraci, ţărani, comercianţi 
şi industriaşi ce trăiesc în diverse circumstanţe...”. Spre deosebire de semenii 
săi, Alexander Hamilton care considera că omul în virtutea slăbiciunilor sale 
nu poate să se autoguverneze sau Thomas Jefferson care, dimpotrivă, avea 
încrederea totală în raţiunea umană, Madison vedea în el aliajul virtuţilor şi 
al slăbiciunilor. Pentru a le proteja pe primele şi a le diminua pe secundele, 
pentru a înlătura dispersarea socială, el a promovat ideea mediatorului social 
în persoana statului fondat în baza „sistemului armonios de frustrări reci-
proce”. Acesta urma, pe de o parte, să exercite influenţa din numele societăţii 
asupra individului animat de interesele particulare, iar, pe de alta – să suporte 
controlul cetăţenilor asupra activităţii sale.

La timpul respectiv, tentative de corelare a politicului şi socialului au 
fost numeroase. Astfel, Durkheim releva că statul ca „forţă colectivă” pentru 
a-şi onora obligaţia de eliberare a personalităţii trebuie să fie susţinut de aşa- 
numitele „grupuri secundare”. Ele, în opinia sociologului francez, întrunesc 
grupurile şi corporaţiile profesionale care reglementează comportamentul 
individului în conformitate cu morala profesională particulară şi-l scot din 
singurătatea morală. În acest context Durkheim a pledat pentru solidarita-
tea socială care se formează sub incidenţa diviziunii muncii sociale şi care 
înlocuieşte solidaritatea patriarhala familială din societăţi arhaice. Scopul ei 
rezidă în depăşirea anomiei, a inegalităţii sociale şi diviziunii neadecvate.

Pierre Rosanvallon, analizând conduita şi efectele sociale ale statului-
providenţă, a constatat că spre finele anilor ’60 ai secolului al XX-lea acesta 
s-a confruntat cu o criză esenţială. Ea, pe de o parte, a generat apariţia unui 
şir de doctrine care au avut în vizor argumentarea teoretică a diminuării, 
şi chiar a anulării, contribuţiei sociale a instituţiei statale. Între acestea se 
numără, în primul rând, concepţia despre statul minimal care justifica redu-
cerea intervenţiei instituţiei statale în afacerile publice şi excluderea oricărei 
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acţiuni ale guvernului, exceptând cele necesare protecţiei vieţii şi proprie-
tăţii. În acelaşi context se înscriu viziunile despre statul-savant care indica 
impactul negativ al tehnicizării şi scientizării activităţii politice, despre opor-
tunitatea substituirii democraţiei reprezentative cu cea deliberativă, iar mai 
apoi cu cea participativă.

Reculul ideologiei statului către deceniul al optulea al secolului trecut 
a repus în actualitate problematica societăţii civile ca doctrină şi practică 
socială. În timpul următor se produce, potrivit lui J.  Yvon Theriault, „redes-
coperirea” ei. De remarcat că în noua etapă, modernă, de conceptualizare 
societatea civilă pierde lato sensu şi se restrânge la stricto sensu. De acum 
înainte ea, denumită a „doua societate civilă”, succede prima societate civi-
lă – cea lato sensu. Societatea civilă stricto sensu a obţinut valenţele unui 
segment al organismului societal. Anume în acest sens poate fi tălmăcită 
aserţiunea antropologului britanic Ernest Gellner: „O idee nouă s-a născut 
sau s-a renăscut recent: societatea civilă”. 

Redefinirea modernă a societăţii civile, coagulând noile realităţi şi per-
spective sociale, a confirmat disjuncţia corpului social de cel politic, dis-
juncţie anunţată anterior de Constant şi conturată de Hegel, imprimându-i 
acestui proces un caracter cert şi irevocabil. În noua ipostază societatea civi-
lă a căpătat autonomie faţă de stat. Ea devine o sursă socială de putere care 
frustrează guvernările existente, diminuând efectele coercitive ale acţiunilor 
lor şi dobândind libertăţi mai mari pentru cetăţeni. Ofertele doctrinare de 
asemenea manieră au avut în suport premisele social-politice, economice 
şi culturale create de-a lungul mai multor secole. Principalele au fost: li-
bertăţile publice şi drepturile omului, statul de drept, proprietatea privată şi 
economia de piaţă, cultura civică.

Pledoaria teoretică și practică pentru autonomizarea societăţii civile, con-
diţionată de fisurarea statului-providenţă, ancorat în naţiune ca spaţiu unic şi 
omogen de reglementare socială, a fost alimentată, potrivit lui Pierre Rosan-
vallon, de oportunitatea aplicării reglementării sociale autogestionare, adică 
a unor surse noi, de alternativă, statului care ar reduce din potenţialul lui 
coercitiv şi ar favoriza condiţiile pentru afirmarea plenară a cetăţenilor în 
gestiunea socială. 

Societatea civilă stricto sensu a fost concepută de majoritatea cercetăto-
rilor contemporani din lumea cu democraţie avansată ca „precondiţia şi pro-
dusul modernităţii”. Societatea civilă stricto sensu este reprezentată drept o 
construcţie societală distinctă, autonomă şi activă, ce cristalizează „prepon-
derent revendicări de autonomie şi libertate faţă de intervenţiile statului în 
viaţa socială”, precum şi „solidaritatea asociativă” a cetăţenilor. Societatea 
civilă (în accepţia stricto sensu) nu va mai fi interpretată ca o realitate lipsită 
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de independenţă care se articulează doar prin mijlocirea statului, căruia în 
ţesutul social i-ar fi aparţinut primatul exclusiv (Hegel). Conceptualizarea 
ei modernă aşează la temelie ideea despre primatul societăţii civile în raport 
cu statul. „Societatea civilă, nota filosoful francez Jean Francois Kervegan, 
e pe plan general rădăcina etică a statului”. Viziunea dată este împărtăşită şi 
de alţi cercetători. Astfel, Jurgen Habermas susţine că societatea este „pree-
xistentă statului”, „fundamentul” acestuia, iar Francois, Chatelet şi Evelyne 
Pisier, autorii studiului Concepţiile politice ale sec. XX-lea, consideră că sta-
tul modern e produs de naţiune „a cărei societate civilă se află deja în curs 
de unificare şi de organizare şi posedă dinamismul propriu”. Ideea de soci-
etate civilă, opinează Edward Shils, conţine trei componente. E vorba, întâi 
de toate, de faptul că societatea civilă încorporează „numeroase instituţii 
complexe şi autonome – economice, religioase, intelectuale şi politice ce se 
disting de familie, clan, localitate şi stat”. În al doilea rând, consideră cerce-
tătorul american, societatea civilă reprezintă „un complex special de relaţii 
între stat şi un ansamblu distinctiv de instituţii care apără separarea statului 
şi a societăţii civile şi menţin legături efective între ele”. În sfârşit, societatea 
civilă însemnează „comportamentul civil sau rafinat” al fiinţei umane înca-
drată în corpul social. 

Istoricul britanic Timothy Garton Ash vedea în societatea civilă asocierea 
„voluntară, autentică, democratică, necontrolată de stat sau de partidul de 
stat” a cetăţenilor „politicoşi, toleranţi şi, mai presus de toate, nonviolenţi”. 
Sociologul francez Dominique Colas consideră că societatea civilă desem-
nează „viaţa socială organizată” care asigură afirmarea drepturilor omului şi 
conferă dinamism economiei, culturii, politicii. Profesorul francez de filoso-
fie politică Claude Gautier localiza societatea civilă în „spaţiul” în interiorul 
căruia se desfăşoară în manieră autonomă şi în condiţii de libertate mişcă-
rile şi acţiunile individuale. Sociologul britanic Anthony Giddens înscrie în 
societatea civilă „totul ce e în afara câmpului de acţiune a statului”. Pierre 
Rosanvallon şi Patrick Viveret interpretează societatea civilă ca „locul” ra-
porturilor sociale şi al raporturilor de muncă (spre deosebire de societatea 
politică ca locul dezbaterilor şi al alegerilor politice). Dincolo de accentele 
deosebite prin care sunt marcate definiţiile prezentate, acestea, în temei, con-
verg într-o opţiune generală: societatea civilă este o construcţie distinctă, 
autonomă a cetăţenilor care acţionează în sfera socialului în afara instituţiei 
statale. 

Autonomizarea societăţii civile în accepţia stricto sensu este focalizată 
asupra valorizării potenţialului politic al cetăţenilor ca un proiect social de 
echilibrare a puterii excesive a statului, sau, ca să reluăm expresia sociolo-
gului german Ralf Dahrendorf, surse sociale de putere. Numai astfel este 
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asigurată, potrivit lui C. Wrigt Mills, edificarea societăţii „echilibrului de 
putere”. Pe de altă parte, societatea civilă autonomizată oferă perspective-
le de „implicare civică în scopul schimbării” prin asumarea unui grad mai 
mare de responsabilitate individuală care „să conducă la binele general”. 
Obiectivele în cauză sunt materializate de către cetăţenii reuniţi în diverse 
structuri so ciale. Instituţiile sociale din care constă societatea civilă, pe de 
altă parte, sunt focalizate asupra „solidarităţii asociative sociale” (D.  Sciulli) 
care-i conferă sens şi perspectivă autonomiei private. Rezumând cele expu-
se, deducem, că societatea civilă stricto sensu îmbină ambele tipuri de auto-
nomii: privată şi socială, ele fiind îndreptate, potrivit lui Nicolas Tenzer, spre 
minimalizarea intervenţiilor statului atât în viaţa particulară, cât şi în cea 
publică şi spre punerea în aplicare a mecanismelor de „autoreglementare”.

Autonomizarea societății civile a generat localizarea ei ulterioară în 
spațiul public, acesta reprezentând actualmente arealul societal de valori-
ficare a libertăţii şi solidarităţii civile, a iniţiativei şi acţiunii sociale. 

Ideea despre spaţiul public este de sorginte elenă. Acest fapt este con-
semnat de Hannah Arendt, redutabilul autor al tratatelor despre totalitarism. 
Astfel, potrivit observaţiilor autoarei, în oraşul antic grecesc viaţa cetăţenilor 
liberi oscila între sfera domestică şi cea publică. Prima, cuprinzând oikos 
(casa) sau familia în general, relaţiile din polis, era marcată de „constrân-
gere” şi de supunere în faţa „dreptului”. Sfera publică, lipsită de violenţă 
şi coerciţie în relaţiile umane, constituia „spaţiul central de libertate al po-
lis-ului”. Circumscrisă în hotarele agorei, piaţa din cetăţile Greciei antice, 
sfera publică realiza izonomia, care în interpretarea lui Arendt, desemna nu 
atât egalitatea în faţa legii, cât sau în mod prioritar „libertatea cuvântului” 
în dezbaterile publice asupra problemelor societăţii. În afara agorei, susţine 
cercetătoarea, libertatea cetăţenilor greci nu avea condiţii de exteriorizare 
sau manifestare, prin urmare, izonomia nu a fost o libertate politică, iar spa-
ţiul public în formula agorei avea o acţiune limitată spaţial.

Jurgen Habermas, reprezentant notoriu al curentului critic al Şcolii de 
la Frankfurt, deosebit de Arendt, a conceput agora elenă ca un simbol al 
„libertăţii şi perenităţii”, substanţa adevărată a căruia el o constată abia în 
condiţiile modernităţii. „Spaţiul public, deşi cunoscut în formula agorei ele-
ne în Antichitate, afirma în context Habermas, aplicare efectivă capătă odată 
cu apariţia statului modern şi a societăţii civile”. Animatorii acestuia au fost 
reprezentanţii noii forţe sociale – ai burgheziei, antrenată în confruntarea cu 
regimurile absolutiste. În intenţia de a se afirma pe scena politică şi econo-
mică ea a recurs, în particular, la forţa Die Publizitat (publicităţii) termen ce 
la acea oră semnifica „transparenţa şi abordarea critică” a evoluţiilor sociale, 
instrumentul efectiv de dezvoltare societală. 
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„Sfera persoanelor private unite în public”, rezumă Habermas, formea-
ză Offentlichkeit spaţiul (sfera) public. Orientat direct împotriva puterii, el 
este în măsură să discute cu ea regulile generale de schimb de mărfuri şi de 
muncă socială – domenii ce rămân preponderent private, însă a căror im-
portanţă e, de obicei, „de ordin public”. Spaţiul public habermasian poate fi 
înţeles totodată şi ca publicul în totalitatea diversităţii de forme instituţionale 
(politice, culturale, literare, profesionale etc.). Atestat către sfârşitul sec. al 
XVIII-lea în Anglia, Franţa şi Germania, spaţiul public burghez a asigurat 
dialogul (lexis), tratarea nestingherită de către cetăţeni a problemelor de in-
teres general, „sub garanţia de a putea să se întrunească şi să se unească liber, 
să-şi exprime şi să publice liber opinia lor” şi acţiunea în comun (praxis). În 
cadrul spațiului public, potrivit observaţiilor lui Habermas, se produce for-
marea opiniei publice, a conştiinţei politice şi legitimarea puterii. 

Spaţiul public burghez constituit pe aceste principii, devine, în viziunea 
lui Habermas, politic orientat. Funcţia lui politică constă în „controlul socie-
tăţii civile” asupra statului. Substanţa politică a spaţiului public burghez este 
determinată şi de faptul că acesta ca spaţiu de discuţie, conform estimării 
sociologului francez Daniel Bougnoux, „risipeşte predominaţia statului (…) 
prin exerciţiul critic al raţiunii în care argumentul e unica valoare”. 

Determinându-i virtuţile prin care spaţiul public burghez a fost marcat în 
epoca Luminilor, Habermas avea să constate degenerarea, nefuncţionalitatea 
lui în perioada capitalismului târziu şi, deci, lipsa de viitor. Declinul spaţiului 
public burghez, preciza Habermas, a fost condiţionat de un şir de factori. 
Etati zarea societăţii, survenită în etapa capitalismului târziu a constituit pri-
ma cauză care a condus la criza spaţiului public. Expansiunea instituţiei sta-
tale în această perioadă a avut drept urmare substituirea spaţiului public prin 
domeniul social al statului, pierderea de către public a realităţii politice şi a 
funcţiilor sale sociale. Locul acestuia a fost luat de uniuni în care interesele 
private organizate au căutat să ajungă la o formă politică nemijlocită şi de 
partidele politice care se suprapun sferei publice a cărei elemente erau altă 
dată. „Procesele politice relevante, nota Habermas, se desfăşoară direct între 
administraţiile private, uniuni, partide şi administraţia publică: publicul ca 
atare este sporadic inclus în cercul puterii şi numai pentru a aclama”. Astfel, 
concluzionează el, capitalismul a evoluat de la democraţia liberală la cea 
plebiscitar-autoritară. Cea de-a doua cauză a degenerării spaţiului public a 
constat în excluderea din acest ţesut social a „păturilor inferioare”, la catego-
ria cărora Habermas a referit femeile, muncitorii, ţăranii caracterizaţi de el 
ca oameni „dependenţi” de rezultatele polarizării sociale şi diviziunii muncii 
sociale. 

Motivele invocate au alimentat concluzia lui Habermas referitoare la spa-
ţiul public burghez ca fiind limitat de o epocă determinată. Habermas, la 
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vremea când a studiat fenomenul de referinţă (anii ’60 ai sec. al XX-lea), 
când încă se atesta omnipotenţa Statului-Providenţă, a pus chiar sub semnul 
îndoielii universalitatea spaţiului public ca fenomen social, deci, şi posibi-
litatea de a-l proiecta asupra unor realităţi sociale diferite de cele proprii 
perioadei de trecere de la feudalism la capitalism. Din acest motiv, ulterior, 
Habermas a abandonat ideea de spaţiu public. 

Evoluţiile sociale din ultimele decenii ale secolului trecut în ţările cu de-
mocraţii avansate demonstrează, însă, că spaţiul public, renovat ca substanţă, 
a revenit în actualitate. Însuşi savantul german, deşi la trei decenii după scri-
erea studiului său mai stăruia asupra pericolului de „vasalizare” a spaţiului 
public de către putere sau de transformare a lui în „anticamera legislatoru-
lui”, nu l-a privat totalmente de orizonturi sociale. În prefaţa la studiul său 
(ediţia franceză din anul 1990) Habermas, pornind de la emanciparea civilă 
înregistrată în secolul al XX-lea, a pledat pentru recuperarea spaţiului pu-
blic, dar deja în corelaţie cu societatea civilă care a intrat într-o nouă fază de 
dezvoltare. 

Spaţiul public, revendicat de societăţile occidentale contemporane, înce-
pând cu anii ’80 ai secolului trecut, este supus cu regularitate unor reevaluări 
teoretice, prin care acest „metasubiect” a căpătat dimensiunile postmoderne. 
Vectorul lor poate fi desprins din afirmaţiile sociologului francez Dominique 
Wolton, care specifică: „Istoria spaţiului public e cea de trecere de la modelul 
societăţii unde coabitează în manieră ierarhică mai multe comunităţi la un 
model de societate unde comunităţile parţiale au pierdut importanţa lor în 
folosul acestui spaţiu mai universal” care promovează „un singur sistem” de 
valori. Punctul acesta de vedere, în temei acceptat de mulţi cercetători, nu 
exclude nici valorile comunităţilor restrânse. Unii dintre ei pledează pentru 
„multiplicitatea spaţiilor publice”. Însuşi Wolton, referindu-se la frontierele 
spaţiului public care nu poate fi extins nelimitat, lansează şi ideea de a „re-
introduce” în el „eterogenitatea, diferenţele”. Rezonabilitatea acestei opţiuni 
este evidentă, căci omogenizarea excesivă a spaţiului public riscă să dăuneze 
iniţiativei civile. Aici, în opinia noastră, se impune, probabil, un echilibru 
raţional care să asigure coeziunea socială prin promovarea diversității de 
opinie şi acţiune. 

Calificat drept „o piesă principală a democraţiei”, spaţiul public cuprinde 
cel mai larg spectru social – cetăţenii în totalitatea lor. Arendt în acest con-
text afirma că spaţiul public e „lumea care ne uneşte pe toţi”. Viabilitatea 
spaţiului public este determinată de statutul participanţilor angrenaţi în el. 
Aceștia trebuie să fie „liberi şi egali în drepturi”, relaţionaţi în baza prin-
cipiului de reciprocitate. Organizat numai pe aceste principii, remarcă mai 
mulţi cercetători, spaţiul de referinţă îşi păstrează natura sa publică. 
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Louis Queré arată în context că spaţiul public comportă două idei esen-
ţiale. El, pe de o parte, este domeniul de exprimare şi deliberare liberă, iar pe 
de alta – o „scenă publică”. Din această perspectivă el este estimat ca spaţiul 
de obiectivizare a existenţei politice a cetăţenilor. Ca sferă de exprimare 
liberă spaţiul public reprezintă zona de comunicare în care se produce apelul 
la argumente raţionale. Ca scenă publică spaţiul de referinţă devine locul 
unde actorii şi acţiunile, evenimentele şi problemele sociale acced „vizibili-
tatea publică”. Scena publică revendică, după cum relevă Quere, spectatori 
capabili să ia atitudine, nu neapărat în mod raţional, dar şi emoţional. 

În condiţiile particulare ale contemporaneităţii occidentale ea este ambi-
valentă. Pe de o parte, spaţiul public exprimă confruntarea între societatea 
civilă şi stat. În acest caz confruntarea este tensionantă, uneori antagonistă 
şi chiar violentă. Pe de altă parte, odată cu masificarea spaţiului public, cu 
sporirea implicită a gradului lui de eterogenitate şi diminuarea ponderii co-
munităţilor restrânse se intensifică confruntarea voinţelor particulare. Asta 
din motivul că spaţiul public devine arealul unde fiecare nu tinde decât să-şi 
exprime diferenţa sa. Echilibrarea lor şi, deci, coagularea voinţei veritabile 
generale, opinează un şir de savanţi, e o problemă de oportunitate. Sugestivă 
în acest sens e dilema formulată de Dominique Wolton: „Chestiunea e de a 
şti dacă spaţiul public trebuie să rămână spaţiul de exprimare şi mediere, şi, 
deci, de conflicte între reprezentările şi simbolurile contradictorii, sau dacă 
legitimitatea crescândă a paradigmei democratice fortifică rădăcina spaţiului 
public ca loc de normativitate” . 

Însemnele definitorii ale spaţiului public în schemele teoretice contem-
porane, dar şi în proiecţia lor practică în ţările cu democraţii liberale ne con-
duc la gândul că actualmente spaţiul public în ţările occidentale coagulează 
societatea civilă în accepţia ei restrânsă. Ideea aceasta poate fi dedusă şi din 
pledoaria lui Jurgen Habermas exprimată la trei decenii după editarea studiu-
lui său Spaţiul public. În prefaţa amintită la ediţia franceză a tratatului său 
el scria: „Astăzi chestiunea centrală a cărţii este reformulată sub titlul unei 
„redescoperiri a societăţii civile”. Noua filieră de abordare a spaţiului public 
el a argumentat-o prin faptul că societatea civilă în decursul evoluţiei sale de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea până la finele celui de-al XX-lea şi-a modi-
ficat substanţa. Ea „nu mai îmbrăţişează sfera economică reglementată de 
pieţele muncii, capitalului şi ale bunurilor”. „Nucleul instituţional” al socie-
tăţii civile este constituit din grupările voluntare ce se cristalizează în spaţii 
publice autonome în afara statului şi a economiei. Acestea, remarcă Haber-
mas, parcurg calea de la biserici, asociaţiile şi cercurile culturale, trecând 
prin me diile independente de informare, asociaţiile sportive şi de odihnă, 
cluburile de dezbateri, forumurile şi iniţiativele civice până la organizaţiile 
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profesionale, partidele politice, sindicate şi instituţiile de alternativă. Ele, 
precizează savantul, „beneficiază de o poziţie eminentă în societatea civilă”. 

Esenţialmente, spaţiul public articulează potenţialul societăţii civile, 
abor dată pe filiera stricto sensu, în calitate de surse sociale de putere pentru 
echilibrarea şi frustrarea puterii politice, pe de o parte, şi de areal de valori-
zare a valenţei deliberative a oamenilor în ipostaza lor de cetăţeni, pe de alta. 
Or, el prezintă sfera socială în care se localizează şi se instituţionalizează 
societatea civilă autonomă faţă de stat, se exteriorizează şi se fructifică soli-
daritatea, iniţiativa şi acţiunea socială. Aceste considerente le estimăm ca su-
ficiente pentru a putea reitera: spaţiul public modern în lumea cu democrații 
mature este însăşi societatea civilă. Această afirmație poate fi valabilă, în 
anumite condiţii, şi în cazul Republicii Moldova. 

Evoluţiile mai vechi şi mai recente din spaţiul geoistoric al Republicii 
Moldova au fost de aşa natură, încât ideea de societate civilă, animată ac-
tualmente, este proiectată pe un sol societal arid, care, practic, n-a cunoscut 
tentative convingătoare şi eficiente de articulare a potenţialului de creaţie so-
cială al cetăţeanului. Ideea respectivă, de largă circulaţie în vestul european, 
nu a dobândit între timp nici ajustarea teoretică la circumstanţele concret-
istorice pe care le-a cunoscut de-a lungul secolelor acest spaţiu geoistoric. 
Atare situaţie nu are titlul de unicat în arealul est-european.

Studiile efectuate asupra ţărilor răsăritene europene demonstrează că is-
toria lor precomunistă oferă puţine argumente care ar certifica o „tradiţie 
pregnantă în dezvoltarea societăţii civile”. Autorii acestei concluzii, Aris tide 
Cioabă, Lorena Păvălan, Rozmari Pogoceanu, colaboratori ai Institutului 
Român de Teorie Socială, explică faptul consemnat prin lipsa „burgheziei 
cu vederi liberale, asociată în general cu înflorirea societăţii civile în Europa 
occidentală”. În context, amintim și observaţiile altui cercetător român, 
D.  Popovici, care menţiona, că modelele raţionalismului iluminist occiden-
tal, deşi se răspândeau asemeni undelor, în cercuri din ce în ce mai mari 
aveau „o intensitate din ce în ce mai mică”. 

Spaţiul geoistoric al Republicii Moldova, ca şi cel din care pe parcursul 
epocii medievale şi a celor următoare a făcut parte ca apartenenţă etnică sau 
ca pradă a învingătorilor în războaiele din vremurile respective, au beneficiat 
în măsura cea mai mică de modelele raţionalismului iluminist occidental. 
Cercetările de rigoare sugerează fără echivocuri că în aceste spaţii societăţile 
întemeiate pe supunere în loc de libertate, pe ierarhie în loc de egalitate în 
drepturi, marcate de relaţiile capitaliste embrionare, n-au revendicat valorile 
societăţii civile şi nici nu puteau s-o facă aşa precum s-a întâmplat în ţările 
vest-europene. Enunţul de mai sus, însă, nu exclude că în Moldova, ca şi în 
celelalte Principate Româneşti, exponenţii autohtoni ai Luminilor, animaţi 
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de ideile libertăţii (Iluminismul în Moldova, potrivit estimărilor sociologului 
Maria Bulgaru, vine cu întârziere – ultimele decenii ale sec. al XVIII-lea – 
mijlocul sec. al XIX-lea, au abordat, fie şi indirect, unele aspecte ale socie-
tăţii civile 

Operele lor, deşi poartă mai mult amprentele pragmatismului decât ale 
teoretizărilor abstracte, conţin, totuşi, numeroase observaţii care ne fac să 
credem că ei nu au fost străini de problematica respectivă. Astfel, I.Tăutul 
în Scrieri social-politice, C.Negruzzi în Elemente de drept politic, A.Hâjdeu 
în Problema timpului nostru, A. Russo în Amintiri ş. a., deşi îşi exprimau 
simpatia pentru societatea naturală, conştientizau evoluţia socială şi opor-
tunitatea edificării societăţii moderne, a „civilizaţiei salvatoare”. Pornind de 
la teoriile dreptului natural şi a contractului social, răspândite la începutul 
sec.  al XIX-lea în Principate, ei au evidenţiat caracterul extradivin al socie-
tăţii şi al statului. 

Însemne ale pledoariei pentru emanciparea societăţii civile a demonstrat-o 
Revoluţia Română din 1848–1849. Deşi nu a fost urmată de schimbări ra-
dicale, a prilejuit numeroase scrieri care, alături de alte deziderate social-
politice, conţin şi probe elocvente ale pătrunderii în acest areal geoistoric a 
concepţiilor liberale. Relevante în această ordine de idei sunt Dorinţele par-
tidei naţionale din Moldova scrise de M. Kogălniceanu. În cele 36 de punc-
te precedate de o largă expunere de motive politico-istorice, el a prezentat 
„proiectul unei veritabile constituţii concepute de pe poziţiile liberalismului 
burghez”, calificată de cercetători (Dumitru Coval, de exemplu,în studiul 
Din istoria jurnalisticii româneşti) drept „cel mai înalt plafon al dispoziţiilor 
radicale ale Iluminismului moldovenesc”. El prevedea o serie de revendicări 
economice capabile să stimuleze dezvoltarea relaţiilor capitaliste. Documen-
tul cuprindea de asemenea numeroase stipulări care, în cazul materializării, 
ar fi catalizat constituirea societăţii civile. E suficient să amintim de garan-
tarea egalităţii drepturilor politice şi civile ale cetăţenilor, libertatea presei, a 
conştiinţei, a întrunirilor, a petiţiei etc.

Alecu Russo în Cântarea României, deşi a exprimat alte deziderate, avea 
în fond aceeaşi ţintă ca şi Kogălniceanu. El scria: „Slobozenia e îndoită: cea 
dinlăuntru şi cea dinafară…Slobozenia dinafară este neatârnarea moşiei în 
care naştem şi care ne hrăneşte (...). Slobozenia dinlăuntru este legea, icoa-
na dreptăţii dumnezeieşti, legea aşezată prin învoirea tuturor şi la care toţi 
deopotrivă se supun... Acolo unde nu e lege, nu e nici slobozenie, şi acolo 
unde legea e numai pentru unii şi ceilalţi sunt scutiţi de subt ascultarea ei, 
slobozenia a pierit... şi fericirea e stinsă”.

În epoca Luminilor, tentativele relevate de teoretizare a unor aspecte 
semnificative ce se înscriu firesc în doctrina despre societatea civilă, precum 



– 214 –

şi încercările de a promova în viaţă dezideratele ei, au avut un impact neîn-
semnat, dată fiind incompatibilitatea ei cu conjunctura istorică respectivă. 
Esenţa acesteia a fost determinată de absolutismul feudal, dominant în area-
lul est-european, inclusiv din Moldova. Din această perspectivă considerăm 
nefondate afirmaţiile, potrivit cărora după dezmembrarea Moldovei şi ane-
xarea Basarabiei la Imperiul Rus (1812), „procesul de formare a societăţii 
civile specific etnosului dat a fost întrerupt”. Adevărul pare să fie altul. La 
acea oră formarea societăţii civile propriu-zise în spaţiul respectiv nici nu de-
marase, iar încorporarea Basarabiei în Imperiul rus a întârziat evident acest 
proces. Asta pentru că, potrivit istoricului rus Vladlen Sirotkin, „în Rusia n-a 
fost niciodată diferenţiată puterea de proprietate, puterea de cetăţeni”. Istoria 
politică a Basarabiei ca parte a Rusiei ţariste demonstrează că problematica 
societăţii civile a fost la periferia atât a gândirii teoretice, cât şi a opţiuni-
lor practice. Puţinele tentative în acest sens întreprinse în toiul Revoluţiei 
Ruse din 1905 şi mai apoi a celei din februarie 1917 şi în perioada imediat 
următoare (revendicarea libertăţilor democratice: votul universal, libertatea 
cuvântului, tiparului, întrunirilor, asociaţiilor), deşi au fost remarcabile în 
destinele spaţiului basarabean, nu denotă preocuparea constantă faţă de ide-
alurile societăţii civile în formula occidentală de la acea oră.

Perioada 1918–1940, privită în ansamblu, după cum estimează istoricul 
Nicolae Enciu, a servit populaţiei Basarabiei integrată în competiţia politi-
că naţională „lecţii de alfabetizare, familiarizând-o atât cu regulile jocului 
democratic, cât şi – inevitabil – cu viciile inerente democraţiei româneşti în 
proces de constituire”. Ele de asemenea pot fi considerate puţin probatoare 
în contextul unei opţiuni certe în favoarea societăţii civile.

Inventarierea întreprinsă, chiar cu riscul de a omite anumite detalii, în 
alte contexte de analiză e suficientă, pentru a reitera că în istoria sa precomu-
nistă spaţiul geoistoric al Republicii Moldova a constituit zona de acţiune 
minimală a modelelor raţionalismului iluminist occidental de organizare so-
cietală. Această concluzie ar fi incompletă dacă nu vom face următoarea pre-
cizare. Deşi în această parte a Europei nu s-a cristalizat „tradiţia pregnantă în 
dezvoltarea societăţii civile”, ea, totuşi, a fost expusă influenţelor respective 
şi, posibil, în altă conjunctură politică ar fi putut să se fructifice în asemenea 
tradiţie. Cursul istoriei a fost însă de altă natură. Ca parte a URSS, Moldova 
a fost înregimentată în sistemul comunist totalitar (perioada stalinistă), iar 
ulterior autoritar (perioada brejnevistă şi cea următoare) de guvernare, ceea 
ce a semnificat, în fapt, condamnarea la nefiinţă a societăţii civile. 

Incompatibilitatea totalitarismului cu valorile societăţii civile rezultă din 
esenţa acestei forme de dominaţie politică. Totalitarismul, potrivit savantului 
german Carl J.  Friedrich reprezintă un sistem social-politic care întruneşte, 
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pentru prima dată în istorie, cinci monopoluri: ideologia unică, care, aco-
perind toate aspectele vieţii umane şi fiind centrată asupra milenarismului 
oficial (avansarea societăţii la gradul perfecţiunii), este impusă tuturor oa-
menilor ce formează societatea respectivă; partidul unic organizat strict ie-
rarhic şi oligarhic, în frunte cu un singur lider, care cuprinde un număr slab 
de populaţie (nu mai mult de 10 la sută) devotată cu pasiune şi fără reticenţă 
ideologiei unice; monopolul asupra mijloacelor armate efective; monopolul 
asupra mijloacelor de comunicare; sistemul poliţienesc de teroare şi violenţă. 
Ulterior Friedrich a suplimentat acest model cu încă un element – monopolul 
statului asupra mijloacelor de producţie şi a economiei în ansamblu în baza 
planificării centralizate. Dominaţia totalitară, care a fost aplicată din plin în 
Rusia sovietică, iar mai apoi în URSS, nu a lăsat loc pentru societatea civilă 
din motiv că această doctrină şi practică liberală i-ar fi pus în pericol exis-
tenţa. 

Termenul de totalitarism a fost introdus în sistemul categorial-ştiinţific de 
către filosoful italian Gentile la începutul anilor ’20 ai secolului trecut pentru a 
fixa puterea nelimitată fascistă ca o „concepţie totală despre viaţă”. Totalita-
rismul comunist a întrunit ceea ce Claude Lefort a numit „consubstanţialita-
tea statului şi a societăţii civile”. Unitatea şi identitatea de substanţă a acestor 
construcţii sociale semnalată de Lefort în regimurile totalitare este dobândită 
prin absorbirea societăţii civile de către stat.

Sistemul social-politic totalitar, interpretat de curând şi ca hipertrofia pu-
terii de stat, absorbind potenţialul societăţii civile, va fi marcat şi de pretenţia 
politicii de a defini un proiect societal de angrenare democratică a cetăţenilor 
în afacerile publice. În realitate, efortul respectiv s-a soldat cu crearea a ceea 
ce Bernard Paqueteau, analistul realităţilor româneşti, a definit „societatea 
neagră” (termen propus de autor prin analogie cu „bursa neagră”) în con-
trast cu societatea civilă autentică. Aceasta, construită în spiritul şi fisurile 
statului comunist birocratic şi poliţist şi a segmentarizării generate de putere, 
reprezintă „societatea civilă întoarsă împotriva ei înseşi”. În consecinţă, con-
statăm că ascuţişul totalitarismului este îndreptat împotriva omului – obiec-
tul de considerare a societăţii civile. „Oriunde a domnit totalitarismul, nota 
Hannah Arendt în lucrarea Originile totalitarismului, el a început să distrugă 
esenţa omului”. 

Esenţa lui antiumană s-a manifestat în politica de „atomizare a societă-
ţii” menţinută sau produsă de totalitarism. Ea a însemnat, în linii generale, 
alienarea politică, economică, socială şi spirituală a omului prin lipsirea lui 
de proprietate şi de oricare alte repere economice, privarea de dreptul la exis-
tenţa politică în calitate de cetăţean, ruperea legăturilor sociale. Analizând 
mecanismele care au făcut posibilă instaurarea unor regimuri totalitare, fas-
ciste sau comuniste, Arendt a conchis că ele sunt focalizate asupra izolării 
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şi a dezolării indivizilor. Regimurile totalitare, depreciind cetăţenii care ar 
avea interese proprii în abordarea treburilor publice, a constatat Arendt, de-
pind de mulţimea brută care formează „masa difuză” – matricea „mişcărilor 
totalitare”. 

Spre deosebire de Germania nazistă, unde guvernarea totalitară a fost 
pregătită de o mişcare totalitară, observă Arendt, în Rusia sovietică „miş-
carea aceasta a trebuit să fie organizată la spartul târgului şi create artificial 
condiţii pentru dezvoltarea ei”. Cercetările în materie autohtone (V. Beniuc, 
de exemplu) au arătat că totalitarismul, iniţial în Rusia, apoi în URSS, s-a 
dezvoltat neliniar, cunoscând mai multe etape: de la una de intensitate mică 
(1917–1928) spre o perioadă de intensificare bruscă (1928 –1945), urmată de 
alta maximală (1945 –1953). În tot acest răstimp s-a înregistrat dispersarea 
consecventă a corpului social sovietic. 

Arendt subliniază că deosebit de Lenin, care în intenţia de a evita impac-
tul negativ al amorfismului social a stimulat toate structuralizările posibile 
(sociale, naţionale, profesionale), fiind convins că atare stratificare ar salva 
revoluţia, Stalin, dimpotrivă, a stimulat „atomizarea socială şi individualiza-
rea extremă”, „izolarea şi lipsa unor relaţii sociale normale”. El, arată Arendt, 
a lichidat rămăşiţa de putere a sovietelor pentru a menţine autoritatea abso-
lută a partidului, iar apoi a procedat la lichidarea claselor. Către sfârşitul ani-
lor ’20 ai secolului XX proprietarii ca grup social au fost distruşi. Concomi-
tent s-a procedat la destrămarea ţăranilor în calitate de clasă. Această lucrare 
a fost săvârşită, după cum scrie Arendt, „prin foamete artificială şi deportări, 
sub pretextul exproprierii chiaburilor şi al colectivizării”. Următoarea enti-
tate socială lichidată a fost cea formată din muncitori, proces finalizat, după 
Arendt, în 1938 prin introducerea cărţilor de muncă. Stalin a distrus de ase-
menea şi birocraţiile care participau la lichidările anterioare.

Exterminările fizice generate de teroarea totalitară proprie regimului sta-
linist, deşi au jucat un rol important, n-au constituit factor decisiv al ruinării 
sociale profunde. „Atomizarea masivă în Uniunea Sovietică a fost săvârşită, 
estimează Arendt, prin aplicarea abilă a epurărilor repetate care precedau 
invariabil lichidarea propriu-zisă a grupurilor. Pentru a distruge orice legă-
turi sociale şi familiale, epurările sunt executate în aşa fel încât să ameninţe 
cu aceeaşi soartă pe cel învinuit ca şi pe toate persoanele legate de el, de la 
simplele cunoştinţe până la cei mai apropiaţi prieteni şi rude”. 

Cercetările recente privind instituţionalizarea puterii politice totalitare 
în spaţiu geoistoric al Republicii Moldova confirmă că şi aici s-a produs 
destructuralizarea societăţii. La început în estul, iar după reîncorporarea 
Basarabiei, şi în vestul RSSM s-a derulat acelaşi proces de atomizare şi de 
purificare a societăţii. Potrivit estimărilor politologului Valentin Beniuc, el 
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a culminat între anii 1944 –1953, când totalitarismul a atins intensitatea ma-
ximală, iar dimensiunile lui “nu se reduceau la distrugerea marilor grupuri 
sociale, ci şi la circumscrierea celor naţionale şi de interes”.

Totalitarismul în Moldova, ca şi pe întregul teritoriu al URSS, iar într-o 
perspectivă mai largă – în lagărul socialist care în multe privinţe a urmat 
practica sovietică, a condus la un tip particular de sclavie. Omul era un rob 
privat, de fapt, de libertăţi şi care avea un singur drept – de a fi docil stăpâ-
nului. Stăpânul lui era iniţial statul, iar pe măsură ce acesta era substituit 
de partid şi se producea etatizarea partidului omul a fost vasalizat de către 
statul-partid. Supus mobilizării neîntrerupte (unii cercetători arată că acest 
proces a durat chiar până în anii ’90 ai secolului trecut) şi teroarei totalitare, 
individul a fost dezrădăcinat din punct de vedere societal şi expus influen-
ţelor violente fără precedent, până la depersonalizare, din partea puterii. În 
pofida acestor realități, unele manifestări de autoorganizare, proprii societății 
civile, au fost relevate în cercetările istoricilor. Drept confirmare servesc 
organizațiile „Arcașii lui Ștefan cel Mare„ (1945 –1947), „Sabia dreptăţii” 
(1947–1948), Partidul Libertății (1949), „Armata Neagră”, Uniunea Demo-
cratică a Libertății etc. Structurile respective au avut un caracter efemer, fiind 
expuse opresiunii regimului totalitar. Potrivit unor date, între anii 1947–1948 
au fost condamnate pe motive politice 60 de mii de persoane.

Pulverizarea socială promovată de totalitarism, oricât de paradoxal ar 
părea, în cele din urmă a asigurat o coeziune şi, poate, monolitizare a socie-
tăţilor comuniste. Asta pentru că puterea totalitară obţine înregimentarea 
oamenilor individuali într-o „chingă de fier”, care, potrivit Hannah Arendt, îi 
menţine atât de strâns laolaltă încât „pluralitatea lor e ca şi cum ar fi dispărut 
într-un Singur Om de dimensiuni gigantice”. Am putea crede că autoarea 
ni-l sugerează pe Leviathan al lui Hobbes. În realitate nu e aşa. Arendt prin 
Singurul Om ne indică că în regimurile totalitare dispare spaţiul dintre 
oameni, delimitat de legi, care nu este altul decât „spaţiul vital al libertăţii”. 
Altfel spus, totalitarismul suprimă spaţiul de libertate, lăsând loc doar pentru 
frică şi suspiciune. Omul devine duşmanul semenului său şi aliatul puterii. 
Tocmai în acest sens poate fi înţeles Bernard Paqueteau când vorbea despre 
societatea neagră ca societate civilă îndreptată împotriva sie însăşi.

„Dimensiunea mare, notează savantul francez Robert Escarpit, domină 
dimensiunea mică, însă hiperdimensiunea restabileşte puterea micii dimen-
siuni”. Sentinţa în cauză, deşi este raportată câmpului comunicaţional, se 
potriveşte perfect şi în contextul subiectului examinat. În spaţiul sovietic 
din care făcea parte şi Moldova totalitarismul devenise o hiperdimensiune 
multiaspectuală. Faptul dat prevestea risipirea lui şi restabilirea dimensiunii 
mici – a omului, cetăţeanului. 
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După anul 1956 se atestă descreşterea totalitarismului şi evoluarea lui în 
autoritarism. „Spre deosebire de totalitarism, scrie Ralf Dahrendorf, guver-
narea autoritară nu necesită un regim de teroare şi nici măcar o mobilizare 
permanentă. Dacă oamenii tac şi se retrag în colţişorul lor şi fac ceea ce li se 
cere să facă, ei vor fi manevraţi şi uneori hărţuiţi, dar nu vor fi persecutaţi cu 
arbitrariul sistematic al guvernării totalitare”.  

În perioada imediat poststalinistă, cetățenii, deși continuau să fie sub pre-
siuni ideologice, au beneficiat de anumite libertăți civile, fapt demonstrat 
în mai multe inițiative sociale locale de creare în Moldova a organizațiilor 
obștești (comitete stradale, consilii ale femeilor, comitete părintești etc.) sau 
confesionale, de editare a unor tipărituri neautorizate sau a unor articole ce 
erau în disonanță cu politicile comuniste. În anii de referință s-au prefigurat 
și manifestările disidente, axate preponderent pe valorile naționale. Actanții 
lor au devenit cunoscuți publicului larg abia în anii ’90 ai secolului trecut, 
când presa a publicat mai multe articole despre A. Șoltoianu, Gh. David, 
M.  Moroșanu, A. Usatiuc, Gh. Ghimpu, V. Graur și alți exponenți ai asocierii 
civice din acele vremuri. Acțiunile respective, puţine la număr şi lipsite de 
vizibilitate socială, nu au anulat starea de înstrăinare a oamenilor. Depăşirea 
ei a devenit posibilă odată cu perestroika gorbaciovistă, care a preludat de-
clinul totalitarismului şi al autoritarismului.  

Expozeul retrospectiv al istoriei politice a societăţii comuniste din spaţiul 
geoistoric al Republicii Moldovei demonstrează că populaţia autohtonă, su-
pusă unei masive dezrădăcinări sociale, politice, economice şi spirituale de 
către regimurile totalitarist şi autoritarist, n-a fost în măsură să dispună de 
libertăţile imanente ale omului şi să se constituie într-o societate autentică 
civilă. Conştiinţa de sine şi de propriul potenţial de creaţie socială ea începe 
s-o dobândească abia în ultimul deceniu al secolului trecut, când s-a declan-
şat procesul de democratizare a vieţii sociale.

Restructurarea societală în tandem cu transparența, proclamate în 1985, 
au alimentat inițiativa civică și au trezit la viață spiritul critic al oamenilor. 
În fosta RSS Moldovenească acest proces a constituit rezultanta unui efort 
al mişcării de renaştere naţională şi al mişcării de emancipare socială. De 
remarcat că, în faza iniţială factorul naţional a fost determinant în acţiunile 
antitotalitariste. Către finele anilor ’80 ai secolului trecut în RSSM au apărut 
primele asociații civile, create de cetățeni, fără imixtiunea Partidului Co-
munist al Moldovei, care, pe atunci, mai deținea poziția-cheie în societatea 
moldovenească. E vorba de Cenaclul literar și social-politic „ Alexe Matee-
vici” (1988), grupul de inițiativă al Mișcării Democratice pentru susținerea 
restructurării (1988), Societatea istoricilor, Mișcarea ecologistă „Alianța 
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verde”, care împreună, ulterior, au fondat Frontul Popular (1989) ca structu-
ră independentă de statul-partid care guverna RSSM de atunci, precum și o 
serie de cooperative, organizații muncitorești și sindicale de coloratură so-
cial-politică diferită. Concomitent, o serie de publicații au dat semnale clare 
că abandonează înregimentarea politică de altădată. Între ele s-au numărat 
publicațiile periodice „Literatura si Arta”, „Nistru”, „Glasul” ș.a. Impactul 
lor asupra mișcării de eliberare națională și socială a fost covârșitor. Conclu-
dent în acest sens a fost tirajul acestei categorii de presă. „Literatura și Arta” 
în anul 1988, de exemplu, avea un tiraj de 20 mii de exemplare, iar în anul 
următor – 260 de mii. 

Asociațiile cetățenești invocate și periodicele menționate, chiar dacă au 
continuat să fie parte a sistemului politic de atunci, au constituit primii me-
sageri ai societății civile în devenire. Ele au fost o expresie, dar și un factor 
de încurajare a pluralismului politic, a diversității de opinii și asocierii civile 
benevole. Căderea ulterioară a regimului comunist în URSS, destrămarea 
imperiului sovietic şi crearea unui şir de state independente, între care şi Re-
publica Moldova (august 1991), au revendicat instituirea unei stări societale 
calitativ noi, adversă totalitarismului.

Acest proces a fost unul contradictoriu, cu evoluții și involuții. Denunțarea 
totalitarismului nu a însemnat lichidarea imediată sau înlăturarea definitivă 
a condiţiilor de recidivare a lui. Asta pentru că atât pluralismul instituţional, 
cât şi diversitatea politică şi economică în formula înfăptuită către finele 
aa.90 au menținut, în bună parte, destucturalizarea societală pe care a con-
tat cel mai mult regimul totalitar. „Dacă monopolul partidului este înlocuit 
doar de victoria maselor, totul va fi dinainte pierdut, deoarece masele nu au 
structură şi nici permanenţă”. Această observaţie a lui Ralf Dahrendorf, deşi 
vizează realităţile din ţările vecine est-europene, poate fi raportată în totalita-
te şi la situaţia Republicii Moldova. 

Procesul de edificare în Republica Moldova a societății civile după pro-
clamarea independenței a demarat și s-a desfășurat în albia creării şi dez-
voltării sectorului asociativ. Acesta a fost favorizat de tranziția democratică, 
însoţită de ruinarea către începutul sec. al XXI-lea a dominaţiei absolute şi 
neîngrădite a unui singur partid, celui comunist, a unei singure ideologii, 
comuniste, a monopolului total al statului-partid asupra mijloacelor de infor-
mare, structurilor de forţă, precum şi celui din domeniul economic. Vectorul 
general al transformărilor urmate a fost indicat în Declarația de independență 
(1991) și Constituția țării (1994), care a consfinţit Republica Moldova drept 
„un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi liber-
tăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”. 
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Un alt factor stimulator al societății civile l-a constituit aderarea Re-
publicii Moldova la Declarația Universală a Drepturilor Omului (1991), 
Convenția internațională despre drepturile cetățenești și politice, Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului (1995) etc., precum și elaborarea și adopta-
rea unui cadru legal propice pentru instituționalizarea structurilor societății 
civile autohtone. E vorba de legile cu privire la partide și alte organizații 
social-politice (1991), cu privire la asociațiile obștești (1996, rectificată în 
2007 și 2010), cu privire la fundații (1999), legea voluntariatului (2010) etc. 
Edificarea sectorului asociativ a fost facilitată de asemenea de adoptarea 
Concepției privind cooperarea dintre Parlament și societatea civilă (2005), 
strategiile pentru anii 2009 –2011 și 2012–2015 de dezvoltare a societății 
civile. Concludentă în acest context a fost și crearea, prin decizia Guvernului 
din 2010, a Consiliului Național pentru Participare, acesta având misiunea 
să conlucreze cu puterea executivă la elaborarea și implementarea politicilor 
de stat în diverse domenii. 

În anii ’90 instituirea și activitatea ulterioară a societăţii civile asociativ 
din Republica Moldova au fost favorizate de transferul de bune practici eu-
ropene și internaționale în domeniul asocierii sociale a cetățenilor, precum 
și de antenele locale ale unor organizații internaționale axate pe afirmarea 
valorilor societății deschise. E vorba de proiectele Fundației Soros Moldo-
va, IFES-Moldova – biroul local al Fundației Internaționale pentru Siste-
me Electorale din Moldova, de programul USAID „Consolidarea Societății 
Civile în Moldova”, proiectul PNUD „Dezvoltarea durabilității financiare 
a organizațiilor societății civile în Republica Moldova” sau „Programul de 
susținere a organizațiilor umbrele și rețelelor de organizații ale societății 
civile”.

Ansamblul factorilor menționați au conferit unei părţi a cetățenilor 
Republicii Moldova o anume conștiința de sine, au reconsiderat raportul 
lor cu sfera politică (puterea), au înlesnit valorificarea libertăților politice 
și civile, au generat pluripartidismul și diversitatea de opinii, au asigurat în 
anumită măsură libertatea şi corectitudinea alegerilor parlamentare și locale. 

Pe de altă parte, edificarea societății civile în Republica Moldova a fost și 
continuă să fie afectată de premisele fragmentare de ordin economic, juridic, 
cultural, instituțional și comunicațional necesare pentru acest proces. Astfel, 
reformele economice din anii ’90 și deceniul următor, întreprinse conform 
Concepției trecerii la economia de piață, adoptată pe 20 iulie 1990 de Parla-
mentul Republicii Moldova, legilor cu privire la proprietate și cu privire la 
privatizare (1991), altor acte legislative, au purtat un caracter contradictoriu. 

Acest caracter se desprinde din Indicele Libertății Economice al Republici 
Moldova, calculat de Centrul american de cercetare „Heritage Foundation” 
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și ziarul „The Wall Street Journal”. Potrivit experţilor americani, pe parcur-
sul a 20 de ani scorul libertăţii economice a Republicii Moldova a avansat cu 
20 de puncte, a sașia cea mai mare îmbunătăţire înregistrată de vreo ţară din 
lume. Totuși, Republica Moldova se clasează pe locul 39 din cele 43 de ţări 
europene, iar scorul libertăţii ei economice este sub media regională (67,1 
puncte) şi globală (60,3 puncte). În anul 1995, de exemplu, indicele de refe-
rinţă a constituit 33,0 puncte (economie neliberă), iar în 2010  – 53,7 puncte 
(în mare parte neliberă). În anul 2013 Republica Moldova a urcat de pe po-
ziţia 115 pe a 110-a în clasamentul Indicelui Libertăţii Economice, obţinând 
57,3 puncte din 100 posibile, îmbunătățindu-şi performanțele cu 1,8 puncte 
față de anul 2012. Chiar dacă a urcat în clasament cu cinci poziții, Republica 
Moldova rămâne pe lista țărilor cu economii preponderent nelibere, situân-
du-se între Tunisia și Kenya. 

Cei mai buni indici Moldova i-a înregistrat la asemenea categorii precum 
libertatea de impozitare – 85,8 puncte, libertatea comerţului ‒ 80,1 puncte, 
libertatea monetară ‒ 75 de puncte, libertatea antreprenorială ‒ 70,1 puncte 
(69,7). La categoria „participarea Guvernului” Republica Moldova a pri-
mit  ‒ 54,4 puncte, libertatea investițiilor ‒ 50 de puncte, libertatea financia-
ră  ‒ 50 de puncte, dreptul la proprietate ‒ 40 de puncte, libertatea muncii  ‒ 
37,9 puncte, gradul debarasării de corupție ‒ 29,5 puncte. 

În anul 2012, Republica Moldova a ocupat locul 113 din 187 de ţări după 
valoarea Indicelui Dezvoltării Umane – IDU (0,660), se arată în Raportul re-
spectiv al PNUD. Comparativ cu 2011 acest indice este în descreștere: atunci 
Moldova ocupa locul 111 din 187 de ţări ale lumii, IDU fiind 0,659. Refor-
mele economice, drept urmare, au avut impact insuficient asupra calităţii 
vieţii şi independenței economice a cetățeanului și cadrului economic gene-
ral, fapt ce a redus din iniţiativa lui civică şi din capacităţile societăţii civile. 

Societatea civilă din Republica Moldova, chiar dacă în ultimele două 
decenii a beneficiat de înlăturarea cadrului legal restrictiv din perioada totali-
tarismului și a obținut o anume reglementare juridică, resimte efectele lipsei 
unei reforme judiciare cuprinzătoare. Statul de drept și justiția egalitară nu 
au devenit deocamdată o realitate plenară, iar normarea excesivă sau par-
tizană, în favoarea puterii, restrânge inițiativa socială sau o canalizează pe 
făgașuri improprii societăţii civile. Sustenabilitatea cadrului legislativ pentru 
organizaţiile societăţii civile din Moldova, potrivit estimărilor PNUD, este 
în declin. Dacă în anul 2000 şi 2001 ea era crescândă, înregistrând cota 3,0, 
arunci între 2002 şi 2009 sustenabilitatea cadrului legislativ s-a înrăutăţit de 
la 3,3 la 4,4. O ușoară ameliorare s-a atestat din 2010, când acest indicator 
s-a îmbunătăţit, atingând în anul 2012 cota de 4,2 puncte. 
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O altă circumstanţă care defavorizează implementarea autentică a valo-
rilor societăţii civile consistă în tendinţele etatiste care caracterizează guver-
nările moldovene din ultimele două decenii. Puterea, ca şi mai înainte, pre-
feră să ţină purtătorul suveranităţii, care este poporul la distanţă de pârghiile 
gestiunii sociale. Democraţia reprezentativă realizată în anii ’90 în spiritul 
pluripartidismului, în particular s-a dovedit a fi insuficientă pentru afirmarea 
primului drept al omului, a celui „la existenţă politică” şi de „actor al poli-
ticii deliberate”. Tentativele de dialog din ultimul deceniu între parlament 
și socie tatea civilă, între guvern și societatea civilă se arată a fi ineficiente 
sau decorative. În consecinţă, atestăm menţinerea autonomizării puterii şi 
alienării sociale a fiinţei umane moştenite de la regimul totalitar. „Publicul 
ca atare este sporadic inclus în cercul puterii şi numai pentru a aclama”, 
scria Jurgen Habermas, având în vedere realităţile capitalismului târziu pe 
care savantul german le trata cu suficientă doză de pesimism. Observaţia în 
cauză, însă, pare să fie valabilă şi pentru evaluarea situaţiei din Moldova în 
perioada de tranziţie de la totalitarism spre democraţie. Obţinând mandatul 
dorit, puterea întrerupe dialogul cu cetăţenii. Atât puterea, cât și opoziția 
își afișează deschis tentativa de a vasaliza sectorul asociativ în scopurile 
sale politice. Atare comportament al puterii a fost remarcat încă în sec. al 
XVIII-lea de Jean-Jacques Rousseau. El nota în „Contractul social” că gu-
vernământul este tentat cel mai mult să rezerve „dreptul de a-şi exprima 
părerile, de a propune, de a împărţi, de a discuta” doar „membrilor săi”. 

Fireşte, orice putere e cedată cu dificultate. Dacă în SUA societatea ci-
vilă a precedat crearea statului, prima delegându-i autorităţii publice com-
petenţele pe care le-a găsit de cuviinţă, atunci Moldova, precum şi alte ţări 
post comuniste, se află în acest sens într-o situaţie absolut diferită. Edificarea 
societăţii civile e lansată atunci când puterea e suficient de bine instituţio-
nalizată şi autonomizată în ceea ce e denumit în mod tradiţional societate 
politică. Ea face uz (şi chiar abuz) de prerogativele sale în detrimentul exis-
tenţei politice a omului, a statutului lui de cetăţean. Altfel spus, articularea 
societăţii civile fără coparticiparea statului devine îndoielnică.

Societatea civilă, ca o nouă filosofie de organizare a vieţii socializate, pă-
trunde cu greu în spaţiul social autohton și din considerentul că actualmente 
în Moldova, deși există mai multe formațiuni de orientare liberală, conştien-
tizarea oportunităţii vitale a ideii de societate civilă şi punerea ei în circuitul 
societal nu a devenit o prioritate constantă. 

O altă circumstanţă care vulnerează încetăţenirea societăţii civile auten-
tice rezidă în anemia socială a oamenilor. Intoxicaţi nu doar ideologic, dar 
şi alienaţi din punct de vedere politic şi economic în perioada totalitarismu-
lui, aceștia, după cum observa politologul Valentin Beniuc, continuă să fie 
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„purtători genetici ai valorilor sovietice comuniste”. În context, el remarcă: 
„De-a lungul existenţei de jumătate de secol a puterii sovietice, comuniste pe 
teritoriul Moldovei, în procesele politice şi ideologice, în realizarea puterii 
au fost activate de către regimul totalitar trei generaţii de localnici. Şi dacă 
prima generaţie a acceptat circumspect regimul, fiind supusă teroarei, impu-
nându-i-se o cotitură bruscă în concepţia ei despre lume, atunci următoare-
le două au devenit de la bun început obiect al formării „homo sovieticus”. 
Anume aceste două generaţii reprezintă suportul uman al edificării societăţii 
democratice. Noua generație, cu o mentalitate diferită, e abia în formare.

Circumstanţele enumerate sugerează că tranziţia de la totalitarism spre 
democraţie va cuprinde o perioadă întinsă de timp, va revendica eforturi 
multiple pentru înrădăcinarea temeinică pe solul social autohton al valorilor 
societăţii civile. Ele de asemenea spulberă iluzia nutrită de către partea co-
vârşitoare a populaţiei autohtone în faza iniţială a tranziţiei într-o grabnică 
depăşire a consecinţelor totalitariste şi ne invită să renunţăm la interpreta rea 
superficială a modalităţilor de valorizare a societăţii civile. 

Tentativa din ultimii ani de a circumscrie ideea de societate civilă în sec-
torul asociativ autohton după modelul spaţiului public occidental se dove-
deşte ineficientă, prematură şi într-un fel nefavorabilă pentru însăşi ideea de 
societate civilă. Spaţiul public din ţările cu democraţii avansate a devenit loc 
de instituţionalizare a iniţiativei sociale a cetăţenilor liberi în acţiunile lor po-
litice, economice şi spirituale şi, deci, expresie concentrată a societăţii civile, 
în rezultatul dezvoltării liberale a ţărilor respective pe parcursul mai multor 
decenii în şir. Actualul model occidental de spaţiu public nu funcţionează în 
Moldova posttotalitară. El nu poate fi echivalat cu sectorul asociativ indigen 
care exprimă alte realităţi, este lipsit de rădăcinile politice, economice, juri-
dice, culturale, instituţionale şi comunicaţionale pertinente şi, prin urmare, 
este fragil.

Primele organizații neguvernamentale au apărut în Moldova în temeiul 
Decretului din 25 august 1989 a Prezidiului Sovietului Suprem „Cu privire 
la modul provizoriu de înregistrare a formațiunilor obștești ale cetățenilor 
în RSSM”. Potrivit unor date publicate în revista de istorie și cultură „Des-
tin Romanesc”, în luna octombrie 1989 au fost înregistrate primele patru 
formațiuni social-politice de alternativă. Pe parcursul următorilor doi ani au 
fost înregistrate alte 144 de asociații obștești, dintre care 17 erau social-poli-
tice. În anul 1992 au fost înregistrate încă 75 de organizaţii neguvernamentale. 
Cel de-al doilea Forum al organizaţiilor neguvernamentale din Republica 
Moldova (4 – 6 noiembrie 1999) a remarcat ascensiunea continuă nume-
rică a ONG-urilor: dacă în anul 1997 în Moldova au fost înregistrate 765 de 
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ONG-uri, atunci în 1999 numărul lor a crescut până la 1 400. Vectorul ascen-
dent al asociaților obștești a fost menținut și în anii următori. Către anul 2002 
numărul ONG-urilor înregistrate a atins cota de 2 758, către 2007 – 7 000, 
iar către 2013 – 8 200. În acelaşi interval de timp s-au produs schimbări şi la 
capitolul localizării ONG-urilor. Dacă în anul 1997 majoritatea ONG-urilor 
(95,3%) îşi aveau sediul la Chişinău, atunci peste doi ani cota ONG-urilor 
din alte localităţi a crescut până la 21 la sută. 

În ultimele două decenii, o anume evoluţie s-a produs şi în densitatea 
ONG-urilor. Dacă în anul 1999 Forumul al doilea al organizaţiilor neguver-
namentale din Republica Moldova constata că la o mie de locuitori revin 
0,31 de ONG-uri, atunci în anul 2013, potrivit datelor cuprinse în Strate-
gia de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012–2015, indicatorul 
respectiv a constituit 1,9, adică în creștere de mai bine de 6 ori. În pofida 
ascensiunii semnalate, densitatea asociațiilor obștești rămâne încă nesem-
nificativă. La acelaşi For din 1999 s-a menționat că în Franţa la o mie de 
locuitori revin 11,95 de ONG-uri, în Belgia – 7,84, Slovacia – 3,14, Polonia 
şi România – 0,62. Decalajul respectiv s-a menținut și peste mai bine de un 
deceniu, când indicatorul respectiv în România a constituit 2,9, în Mace-
donia – 5,6, Ungaria – 6,6, Croația – 9,6.

Datele prezentate însă nu exprimă întregul adevăr. În anul 1999 Centrul 
Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din 
Moldova „Contact” constata că densitatea ONG-urilor în republică este mult 
mai mică, asta pe motiv că doar 10 –15 la sută dintre ONG-uri sunt active, 
celelalte existând, de fapt, formal. O situație puțin modificată s-a atestat în 
Strategia de dezvoltare a societății civile în anii 2012–2015: doar circa 25 
la sută din numărul total de organizații ale societății civile (OSC) dezvoltă 
diferite proiecte și inițiative. 

Analiza efectuată în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a 
societății civile în anii 2012–2015 a mai arătat că aproape o jumătate de OSC 
din Republica Moldova activează în domeniul social și cel al educației. Fie-
care a zecea organizație aplică în domeniul drepturilor omului, iar 7,4% – în 
sectorul tineret. Problematica ecologică este în vizorul a 6,5% din OSC, cea 
economică – a 4,3 dintre ele. 3,4% din OSC sunt preocupate de mass-media.

Beneficiarii direcți ai activității OSC, potrivit unui studiu PNUD din 
2007, cuprind în proporție de 60,3 la sută tinerii, persoanele în etate repre-
zintă 17,8 la sută, diferite grupuri profesionale – 17%. În serviciul femeii 
lucrează 4,6% din OSC. Fiecare a zecea organizație a declarat ca publicul ei 
țintă reprezintă instituțiile statului sau persoanele socialmente defavorizate. 
În același timp, 7,8 la sută dintre OSC activează pentru toți cetățenii.
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Majoritatea absolută a OSC sunt înregistrate în calitate de asociații 
obștești, se arată în Strategia pentru dezvoltarea societății civile în anii 2012–
2015. După modificările din 2007 și 2010 a legii cu privire la asociațiile 
obștești, 670 de OSC au obținut statut de utilitate publică în diferite perioade 
și doar 40% dintre ele au revendicat confirmarea permanenta a acestui statut. 
În anii 2010 –2011 la Chișinău activau 170 –190 de OSC de utilitate publică, 
iar în republică – 120 –130. 

Rezumând cele enunţate, constatăm că sectorul asociativ autohton dis-
pune de un nivel de sustenabilitate relativ redus. Estimarea ia în calcul şi 
rezultatele studiului efectuat în iunie 2013 de către USAID, prin care a fost 
identificat mediul general propice pentru societatea civilă din Republica 
Moldova, cu accent pe 7 dimensiuni (cadrul legislativ, capacitatea organiza-
ţională, viabilitatea financiară, advocacy, prestarea de servicii, infrastructura 
şi imaginea publică). Fiecare dimensiune a fost evaluată la o scară valorică 
de şapte puncte (1 indică nivelul avansat de dezvoltare, iar 7 – scăzut de 
dezvoltare). În consecinţă, USAID a constat că organizaţiile societăţii civile 
din Republica Moldova în anul 2012 au avut un index de sustenabilitate în 
evoluţie de 4,1 puncte. Această cotă, practic neschimbată în ultimii 12 ani 
(în acest răstimp ea a oscilat între 4,3 şi 4,1, cu excepţia anului 2000, când 
a constituit 4,6 puncte), denotă că societatea civilă autohtonă este una puţin 
durabilă, este expusă unor pericole de natură internă. 

Cea mai înaltă cotă de sustenabilitate organizaţiile societăţii civile din 
Republica Moldova le-a obţinut în dimensiunea advocacy (nivelul de acti-
vism, dialog şi cooperare dintre OSC şi autorităţile publice) – 3,5 puncte în 
2012 faţă de 5,0 în 2000. În perioada de referinţă, scorul de sustenabilitate 
s-a fortificat la capitolul infrastructura OSC – de la 4,0 puncte în anul 2000 la 
3,6 în 2012. E vorba că în ţară au apărut mai multe centre de resurse pentru 
OSC, acestea au acces la instruire privind consolidarea capacităţilor orga-
nizaţionale, inclusiv a celor financiare.

Cercetările efectuate arată că actualmente sustenabilitatea financiară este 
principala problemă cu care se confruntă sectorul asociativ – pe această di-
mensiune societatea civilă a obţinut scorul cel mai mic de 5,0 puncte. Statul, 
cu excepția unor facilități fiscale (OSC de utilitate publică sunt scutite de 
impozitul pe venit), unele granturi oferite de Ministerul Tineretului și Spor-
tului și, parțial, de Fondul Ecologic, nu acordă suport financiar asociațiilor 
obștești. Obiectivul din Strategia de dezvoltare a societății civile pentru pe-
rioada 2012–2015 privind aplicarea de la 1 ianuarie 2014 pentru persoanele 
juridice a „Legii 2%” (direcționarea a 2 procente din impozitul pe venit către 
o entitate nonprofit) a eșuat. Astfel, principala sursă de finanțare, potrivit 
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studiului Transparența și durabilitatea financiară a organizațiilor neguver-
namentale din Moldova, continuă să rămână donațiile externe – în proporție 
de 90 la sută. Aceeaşi cercetare a relevat lipsa de transparenţă financiară a 
OSC, puţine dintre care își publică rapoartele financiare. 

Observatorii locali constată de asemenea că multe OSC constituie sis-
teme sociale închise, din care cauză afluenţa cetăţenilor în preocupările lor 
curente şi de perspectivă e neînsemnată sau chiar nulă. O parte dintre OSC, 
în lupta pentru granturi, se doresc monopolişti pe sectorul tematic de activi-
tate, nu tolerează competiția loială, acționează și se comportă ca deţinătorul 
adevărului şi ca unica autoritate asociativă credibilă în materia preocupărilor 
lor cotidiene. 

Sectorul asociativ autohton, prefigurat în Moldova în ultimii ani, poartă, 
aşadar, amprentele avatarurilor sociale. Pe de o parte, e vorba de cele proprii 
tranziţiei de la totalitarism spre democraţie, iar pe de alta – de cele ale predis-
poziţiilor sociale, restrânse deocamdată la scara unor categorii neînsemnate 
de cetăţeni antrenaţi în modernizarea instituţionalizării societale autohtonă 
pe principiile democraţiei participative. Sectorul asociativ poate fi, într-un 
sens anume, calificat drept barometrul social. În această calitate el indică că 
societatea civilă din Republica Moldova reprezintă mai curând un „decor” 
fragil pe scena vieţii publice. Vulnerabilitatea lui, în linii mari, constă în fap-
tul că sectorul asociativ în cele mai dese cazuri continuă să fie „instrument de 
critică a totalitarismului” și mai puțin în calitate de ofertă pragmatică valori-
zantă în edificarea societăţii moderne. Acestea și alte circumstanțe generează 
tratarea cu puțină încredere și evaluarea reticentă a sectorului asociativ de 
către opinia publică. 

Pe parcursul anilor 2001-2014 Institutul de Politici Publice a efectuat 26 
de sondaje sociologice care, în particular, au determinat gradul de încredere a 
cetăţenilor față de organizațiile neguvernamentale. Datele furnizate demon-
strează că nivelul de încredere al societății în organizațiile neguvernamentale 
a oscilat între 20 și circa 39 la sută. Astfel, între noiembrie 2001  – mai 2004 
oarecare şi multă încredere în ONG au avut-o în medie circa 25 la sută dintre 
respondenţi, Începând cu noiembrie 2004 şi până în noiembrie 2007 încrede-
rea cetăţenilor a fost în ascensiune – cota medie 35 la sută. Începând cu anul 
2008, încrederea trece în declin şi coboară până la media de 26 la sută – indi-
cator atestat şi de ultimul sondaj, din aprilie 2014. Curba descendentă din ul-
timii ani confirmă supoziţia, expusă anterior, privind fragilitatea cantitativă 
şi calitativă a societăţii civile în Republica Moldova şi relevă oportunitatea 
fortificării sustenabilităţii ei.
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* * *
Istoria politică a spaţiului geoistoric al Republicii Moldova demonstrează 

că aici, pe parcursul anilor, nu s-a cristalizat o tradiţie pregnantă nici con-
ceptuală, nici practică de edificare a societăţii civile. Tentativele întreprinse 
în virtutea circumstanţelor concret-istorice s-au dovedit a fi insuficiente şi 
ineficiente pentru ralierea acestui spaţiu la obiectivele societale articulate în 
ţările vest-europene.

Evoluţiile societale din arealul autohton în perioada totalitarismului au 
fost de aşa natură, încât au generat atomizarea corpului social, alienarea poli-
tică, economică şi spirituală a cetăţenilor. Aceștia, înlăturaţi de către regimul 
dominant de la procesele de anvergură sociale, au devenit ostaticii statului-
partid. Valorile societăţii civile în perioada de referinţă au rămas nerevendi-
cate, dar şi nimicite de către regimul totalitar.

Deceniile care au urmat după proclamarea independenţei Republicii 
Moldova s-au caracterizat prin recrudescenţa problematicii societăţii civile. 
Lipsa tradiţiilor istorice de edificare a societăţii civile, precum şi opţiunea 
certă în favoarea valorilor ei majore, au condus la conceperea ei ambiguă 
şi reducţionistă în plan teoretic şi la „creşterea” ei practică inadecvată cir-
cumstanţelor particulare ale ţesutului societal indigen. Fragilitatea sectorului 
asociativ în spațiul autohton, exprimată atât în cantitatea și calitatea lui, cât și 
în nivelul de încredere al oamenilor față de organizațiile neguvernamentale, 
sugerează univoc că în Republica Moldova procesul de descoperire a socie-
tăţii civile urmează să continue. 

Descoperirea societăţii civile în contextul social indigen contemporan 
semnifică în primul rând conştientizarea ei ca „expresie şi cadru de existenţă 
ale societăţii moderne”. Revelarea doctrinei în cauză presupune, în al doilea 
rând, abordarea societăţii civile în calitate de lucrare multidimensională cu 
implicaţii profunde de ordin politic, economic, juridic, instituţional, cultural 
şi comunicaţional, precum şi extragerea proprietăţilor ei deja probate şi 
eficiente pentru elaborarea unui mod de comprehensiune şi a unui model 
de edificare a societăţii civile adecvat ambianţei societale posttotalitare. 
În sfârşit, descoperirea societăţii civile presupune demersul cert al actorilor 
sociali şi politici în implementarea valorilor societăţii civile. 

Constantin MARIN, 
doctor habilitat în ştiinţe politice, 

profesor universitar
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POLITICA EXTERNĂ

După adoptarea Declarației de Independență începe un proces real de 
afirmare și consolidare internațională a Republicii Moldova prin promovarea 
politicii externe de sine stătătoare, obținerea calității de subiect al dreptu-
lui internațional, stabilirea relațiilor diplomatice cu alte state și angajarea în 
activitățile de cooperare la nivelul bilateral și pe dimensiunea multilaterală. 
În perioadele imediat anterioare, Basarabia, după Unirea cu România (1918) 
și până la anexarea de către Uniunea Sovietică (1940 și 1944), a fost integra-
tă în sistemul politicii externe a Regatului Român, iar Republica Autonomă 
Sovietică Socialistă Moldovenească, creată în componența Republicii So-
vietice Socialiste Ucrainene (1924 –1940), și Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească din cadrul Uniunii Sovietice (1940 –1941, 1944 –1991) au 
fost lipsite de dreptul de a exercita o politică externă de sine stătătoare, de a 
stabili relații diplomatice și de a fi parte în organizații internaționale. În 1947 
centrul unional a stabilit că relațiile internaționale în toată complexitatea lor 
se desfășoară prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice. Din 1947 până în 1981 un minister republican de profil a fost con-
dus prin cumul de președintele Consiliului de Miniștri, însă această structură 
a întrunit un număr restrâns de angajați, exercitând, mai degrabă, funcțiile de 
agenție de turism și de serviciu pașapoarte. Nici Reprezentanța permanentă 
a RSS Moldovenești pe lângă Consiliul de Miniștri ai Uniunii Sovietice n-a 
dispus, până în 1980, de dreptul de a menține legături directe cu structuri 
similare ale altor republici unionale, nemaivorbind de exercitarea relațiilor 
diplomatice în conformi tate cu prevederile Convenției de la Viena din 1961.

Declarația cu privire la suveranitatea RSS Moldova din 23 iunie 1990, 
care se referă, cu predilecție, la drepturile suverane în carul comunității uni-
onale de state, stipulează că RSS Moldova respectă Statutul Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) și își exprimă adeziunea față de principiile și nor-
mele dreptului internațional unanim recunoscute, voința de a conviețui în 
pace și bună înțelegere cu toate țările și popoarele. RSS Moldova se declară, 
în calitate de subiect egal în drepturi al relațiilor și tratatelor internaționale, 
zonă demilitarizată și se angajează să participe nemijlocit în structurile și 
procesul european de colaborare și securitate. 

Prin Declarația de Independență din 27 august 1991, Republica Mol-
dova, proclamându-se stat suveran, independent și democratic, liber să-și 
hotă rască prezentul și viitorul, solicită recunoașterea independenței sale și 
„exprimă dorința de a stabili relații diplomatice cu toate statele lumii în con-
formitate cu normele de drept internațional și practicule existente în mate-
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rie”. Republica Moldova se adresează cu cereri către Organizația Națiunilor 
Unite și Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE) de a fi 
acceptată în calitate de membru plenipotențiar, cu drepturi depline și egale, 
cere Guvernului Uniunii Sovietice demararea negocierilor privind încetarea 
stării ilegale de ocupație și retragerea forțelor ei militare.

Inițierea activităților de politică externă

Adoptarea Declarației de Independență a oferit largi posibilități și per-
spective pentru angajarea unor relații multidimensionale cu alți actori 
internaționali, dat fiind că, mai ales pentru lumea liberă și democratică, Re-
publica Moldova rămânea o adevărată terra incognito. În scopul valorifică-
rii oportunităților apărute, Republica Moldova și-a canalizat eforturile spre 
asigurarea recunoașterii internaționale a independenței proclamate, obiectiv 
strategic care a solicitat întreprinderea mai multor acțiuni. La 26 august 1991 
Guvernul Republicii Moldova a recunoscut independența Estoniei, Letoniei 
și a Georgiei, iar o zi mai târziu, la 27 august 1991, independența statului 
Republica Moldova a fost recunoscută de România și Georgia. În Declarația 
Guvernului României este stipulat că „proclamarea unui stat românesc pe 
teritoriile anexate cu forța în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pac-
tul Molotov-Ribbentrop reprezintă un pas decisiv spre înlăturarea pe cale 
pașnică a consecințelor sale nefaste, îndreptate împotriva drepturilor și inte-
reselor poporului român”. Recunoscând independența noului stat, Guvernul 
României își declara disponibilitatea să procedeze neîntârziat „la stabilirea 
de relații diplomatice, să acorde sprijinul necesar autorităților Republici Mol-
dova pentru consolidarea independenței sale și să acționeze pentru dezvoltarea 
raporturilor de colaborare frățească dintre românii de pe cele două maluri ale 
Prutului”. Prin aceste, dar și prin alte acțiuni care vor urma, Republica Mol-
dova s-a inclus în circuitul internațional, afirmarea independenței solicitând 
eforturi atât în plan intern, cât și extern, obiectivele trasate fiind obținerea 
consacrării internaționale și delimitarea de centrul unional.

Cât despre relațiile cu alte state din spațiul sovietic, în special Ucrai-
na și Federația Rusă, acestea nu se grăbeau să recunoască independența 
Repu blicii Moldova și s-au stabilit numai după denunțarea Tratatului Uni-
onal la Belovejskaia Pușcia, dar și a scrutinului prezidențial (din Republi-
ca Moldova) din 8 decembrie 1991. Federația Rusă comunica printr-o 
Declarație prezidențială din 18 decembrie 1991 că este decisă „să stabileas-
că și să dezvolte relații interstatale cu Moldova în baza unui tratat bilateral 
atotcuprinzător, cu respectarea angajamentelor ce rezultă din princi piile una-
nim recunoscute și normele de drept internațional”, exprimându-se spe ranța 
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că „Rusia și Moldova, ca state independente, vor putea menține și intensifica, 
în condițiile istorice noi, vechile tradiții de colaborare frățească și de înțelegere 
reciprocă” și menționându-se cu satisfacție că „oficialitățile Moldovei au 
adoptat o poziție favorabilă față de Acordul privind crearea Comunității Sta-
telor Independente”, care devenea succesoare a Uniunii Sovietice. Două zile 
mai târziu, la 20 decembrie, Ucraina a recunoscut independența Republicii 
Moldova, pe baza egalității în drepturi, suveranității și neamestecului în afa-
cerile interne, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor de stat, asi-
gurării și protecției drepturilor omului și minorităților etnice.

La 21 decembrie 1991, președintele M. Snegur a semnat la Alma-Ata 
Protocolul de aderare a Republicii Moldova la Comunitatea Statelor In-
dependente, dar cu precizarea că participă doar la cooperarea economică. 
Acordul (Convenția) privind constituirea Comunității Statelor Independen-
te, adoptat de președinții Federației Ruse, Ucrainei și Bielorusiei la 8 de-
cembrie 1991, și Statutul Comunității Statelor Independente, adoptat la 22 
ianuarie 1993 de Consiliul șefilor de state de la Minsk, au fost ratificate, 
cu anumite rezerve, de Parlamentul Republicii Moldova în aprilie 1994, le-
giferându-se cadrul juridic de participare în activitățile acestei structuri de 
nivel subregional și de caracter devenit gradual unul polivalent. Republica 
Moldova din start a anunțat participare limitată și condiționată, însă figurând 
în lista membrilor fondatori, a urmărit mai multe obiective strategice – con-
vingerea că recunoașterea internațională mai ușor va fi obținută „în pachet”, 
incluzând alte state postsovietice; participarea la împărţirea moştenirii ex-
Uniunii Sovietice; aşteptările că Rusia (nouă, democratică) va contribui la 
soluţionarea conflictului din raioanele de est (în interesele Republicii Mol-
dova); participarea la procesele de cooperare în spaţiul postsovietic, mai ales 
că pe filiera europeană şi euroatlantică prezenţa sa practic era lipsă, chiar 
dacă se produceau unele contacte la nivelurile Consiliului Europei (CE) şi 
Organizaţiei Nord-Atlantice, dar şi în plan bilateral, independenţa fiind re-
cunoscută până la sfârşitul anului 1991 de către Statele Unite ale Americii, 
Elveţia, Argentina. Aceste, dar şi alte obiective ce ţineau de participarea Re-
publicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente, şi-au găsit 
realizare cu diferite rezultate, însă cert este că promovarea, mai degrabă din 
inerţie, a integrării pe filiera eurasiatică şi întârzierea, din lipsa de voinţă şi 
clarviziune, a apropierii europene şi euroatlantice, n-au contribuit la aşezarea 
eficientă pe fundamente economice, politice, geoeconomice, geopolitice şi 
cultural-civilizaţionale a independenţei de stat a Republicii Moldova şi rea-
lizarea interesului său naţional. 

Prima etapă de recunoaştere internaţională a independenţei de stat a Re-
publicii Moldova a culminat cu acceptarea ca membru cu drepturi depline 
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de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30 ianuarie 1992, 
urmată de semnarea Actului Final de la Helsinki la 26 februarie 1992, cul-
minând cu un alt act internaţional de importanţă edificatoare, prin devenirea 
la 2 martie 1992 a membrului plin al Organizaţiei Naţiunilor Unite, obținând 
vot unanim al Adunării Generale. 

Interesul naţional – factor determinant al priorităţilor 
de politică externă

Prin esenţa şi semnificaţia pe care o comportă, interesul naţional repre-
zintă un ansamblu de factori determinanți ai priorităţilor strategice de dez-
voltare a societăţii şi statului, purtând o încărcătură valorică edificatoare şi 
constituie un indicator al capacităţilor de a propune şi de a soluţiona obiecti-
ve directoare, atât prin politica internă, cât şi prin politica externă. Interesul 
naţional exprimă consensul naţional, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
în funcţie de stările de spirit ale societăţii şi ale elitelor politice, pe când prio-
rităţile sub aspect valoric şi în raport ierarhic au statut de obiective strategice.

Proclamarea independenţei de stat a presupus expres formularea intere-
sului naţional, fiind definite priorităţile strategice şi identificate mecanismele 
pentru mobilizarea eforturilor politice şi sociale în scopul realizării lui. Însă 
formularea interesului naţional al Republicii Moldova, chiar dacă se dove-
deşte a fi un proces de lungă durată, a întârziat nepermis de mult, structura 
sa şi încărcătura valorică se manifestă prin instabilitate, deși unele compo-
nente se regăsesc lapidar în conţinutul mai multor documente şi mai degrabă 
poartă un caracter declarativ decât să fie fondat pe o bază solidă, reflectând 
consensul naţional exprimat prin idei magistrale de dezvoltare a statului, 
societăţii şi individului. Ținând cont de interconexiunea complexă dintre 
politica internă şi politica externă, în elaborarea interesului naţional al Repu-
blicii Moldova este necesar de a lua în calcul mai multe aspecte definitorii, 
precum: 

1) prioritatea cetăţeanului în raport cu statul: interesele naţionale trebuie 
fundamentate, luând ca bază primordialitatea aspiraţiilor cetăţenilor, pe când 
misiunea statului este de a le implementa şi susţine, utilizând pârghiile de 
care dispune. Este indispensabil să se conştientizeze că nu cetăţenii există 
pentru stat, ci statul pentru cetăţeni, în condiţiile democratizării şi informa-
tizării ei dispun de mai multe tipuri de mijloace legale pentru a-i acorda 
neîncredere şi a-i ştirbi din imagine;

2) vocaţia europeană a poporului Republicii Moldova: este necesar de 
creat imaginea unui popor care se pronunţă ferm și consecvent pentru econo-
mia de piaţă, ştie să utilizeze eficient resursele şi să construiască infrastructuri 
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avansate, să producă mărfuri competitive, să presteze servicii calitative şi să 
facă bani, se pronunţă pentru democraţia pluralistă şi este deschis dialogului. 
În acelaşi timp, interesele naţionale trebuie să susţină tradiţiile cultural-isto-
rice împărtăşite şi valorile de care poporul se autoidentifică; 

3) asigurarea securităţii naţionale: considerăm că numărul ameninţări lor 
şi riscurilor la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova ar putea fi 
extins sau completat prin diversificarea pe contul unor factori interni şi ex-
terni, reali şi potenţiali, după cum urmează:

a) dificultăţi interne de caracter economic şi social care vor conduce ine-
vitabil spre reducerea eficacităţii economiei şi aprofundarea unor relaţii eco-
nomice asimetrice; devalorizarea monedei naţionale şi neachitarea la timp 
a salariilor, pensiilor şi burselor; scăderea volumului investiţiilor; creşterea 
inflaţiei şi pierderea depozitelor bancare de către cetăţeni şi întreprinderi; 
întârzierea reformelor structurale în condiţiile grave când industria practic 
este lipsă, agricultura în cea mai mare parte este necompetitivă, iar sfera ser-
viciilor este unilateral orientată şi departe de standardele mondiale; mărirea 
numărului persoanelor nonactive şi a celor neocupate; migrația de muncă, în 
cea mai mare parte haotică; necesitatea achitării datoriilor externe;

b) pierderea în mare parte a capacităţii de competitivitate a producţiei 
naţionale, iar la unele categorii de produse - orientarea unidirecţională, dez-
echilibrul structural fiind datorat concentrării pe câteva grupuri de mărfuri, 
din cauza că „specializarea Republicii Moldova este orientată spre produse 
cu valoare adăugată redusă, cu utilizarea muncii puţin calificate şi încorpo-
rând un conţinut sporit de resurse naturale”;

c) dependenţa aproape unilaterală de o singură sursă de aprovizionare cu 
agenţi energetici, necontractarea alternativelor de durată a importurilor şi 
dezvoltarea slabă a resurselor proprii, regenerabile. Luând în calcul gradul 
relativ sporit de insecuritate energetică a Republicii Moldova, care, de altfel, 
n-a întârziat să se manifeste în timpul conflictului ruso-ucrainean din ianua-
rie 2009 și din cauza că deloc nu s-au adeverit supoziţiile din Concepţia po-
liticii externe, potrivit cărora Republica Moldova poate deveni un important 
nod regional de sisteme electroenergetice, suntem de părere că ameninţările 
și riscurile de acest gen ar trebui contracarate sau minimizate prin politici 
eficiente, pornind de la criteriile de accesibilitate (amplasarea geografică a 
furnizorilor) și de disponibilitate (garantarea continuității și ritmicității pe 
termen mediu și lung), dar și prin diversificarea furnizorilor și surselor de 
transportare a agenților energetici importați, complementată de dezvoltarea 
potențialului propriu. 

Conceptul de interes național se dovedește a fi unul fundamental pentru 
orientarea politicii externe, determinând caracterul și direcțiile activităților 
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desfășurate de stat. Interesul național comportă și exprimă aspirații care 
trebuie operaționalizate și realizate prin mobilizarea elitei și a societății în 
ansamblu. Considerăm că interesele naţionale ale Republicii Moldova sunt:

1) garantarea şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului; 

2) dezvoltarea liberă a economiei multisectoriale, funcționale de piață, 
asigurarea bunăstării materiale şi nivelului decent de viaţă tuturor cetăţeni-
lor; 

3) asigurarea existenţei statului suveran, independent, unitar şi indivizibil;
4) edificarea statului de drept, promovarea democraţiei pluraliste şi con-

solidarea societăţii civile;
5) refacerea spirituală, restabilirea conştiinţei naţionale şi afirmarea voca-

ţiei europene a poporului Republicii Moldova;
6) asigurarea securităţii naţionale;
7) integrarea europeană şi euroatlantică. 

Cadrul normativ-instituţional al politicii externe

După decretarea independenței de stat au fost întreprinse mai multe 
acțiuni de caracter legislativ-normativ și structural-instituțional care preco-
nizau fundamentarea, elaborarea și implementarea activităților de politică 
externă, urmărindu-se realizarea priorităților și direcțiilor trasate. La 10 sep-
tembrie 1991 a fost adoptată Declarația privind aspecte ale securității și 
dezarmării, prin intermediul căreia Republica Moldova și-a exprimat adezi-
unea la un șir de tratate și documente cu privire la neproliferarea mai multor 
tipuri de armament și subscrierea la principiile menite să contribuie la con-
solidarea încrederii și asigurarea stabilității în Europa, reafirmând, în con-
text, necesitatea retragerii forțelor armate ale Uniunii Sovietice. Obiectivele 
prioritare de politică externă au fost prezentate în Parlament de președintele 
M. Snegur în aceeași zi, la 10 septembrie 1991, obiective care se rezumau la 
distanțarea de centrul unional, asigurarea independenței și elaborarea cadru-
lui politico-juridic democratic pentru obținerea recunoașterii internaționale. 

Constituția din 29 iulie 1994, fiind documentul principal care reglemen-
tează politica externă a Republicii Moldova, stipulează că Republica Mol-
dova se obligă să respecte Carta Organizațiilor Națiunilor Unite și tratatele 
la care este parte, se obligă să fondeze relațiile cu alte state pe principiile și 
normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, reafirmând expres 
primordialitatea dreptului internațional în raport cu dreptul național (art.8). 
Notăm că aceste prevederi au fost dezvoltate și concretizate în Legea privind 
tratatele internaționale ale Republicii Moldova din 29 septembrie 1999. 
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Potrivit art. 11 din Constituție, Republica Moldova proclamă neutralitatea sa 
permanentă și nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe terito-
riul său. Aceste angajamente se regăsesc în alte documente, printre care vom 
menționa Concepția politicii externe a Republicii Moldova din 8 februa-
rie 1995, Concepția securității naționale a Republicii Moldova din 22 mai 
2008, Planurile Individuale de Acțiuni ale Parteneriatului cu Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord din 19 mai 2006 și 18 august 2010.

În baza principiului separării și colaborării puterilor (art. 6), Constituția 
definește prerogativele structurilor supreme de stat în domeniul politicii 
externe. Parlamentul aprobă direcțiile principale ale politicii interne și ex-
terne (art. 66 lit.d), iar Guvernul asigură realizarea lor (art. 96 (1)), condu-
cându-se de programul său de activitate acceptat de legislativ (art. 96 (2)). 
Altă prerogativă a Parlamentului este ratificarea, denunțarea, suspendarea 
și anularea acțiunii tratatelor internaționale încheiate de Republica Moldo-
va (art. 66 lit.g). La rândul său, președintele poartă tratative și participă la 
negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova și le 
prezintă spre ratificare Parlamentului (art. 86 (1)), la propunerea Guvernului 
acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova, 
aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplo-
matice (art.  86 (2)), primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale 
reprezentanților diplomatici ai altor state în Republica Moldova (art. 86 (3)).

Concepția politicii externe sus-menționată plasează Republica Moldova 
în zona geopolitică din Europa de Sud-Est și stipulează expres că integrarea 
în structurile europene îi oferă o reală posibilitate de consolidare a securității 
naționale și de asigurare a integrității teritoriale, având șanse majore de a 
deveni un nod regional important de comunicare interregională. Documen-
tul trasează prioritățile, principiile şi direcţiile principale ale politicii exter-
ne, reliefându-se prioritatea relațiilor bilaterale cu Federaţia Rusă, Ucraina 
şi Republica Belarus, iar cooperarea cu România are ca obiectiv depăşirea 
dependenţei economice a Republicii Moldova şi integrarea ei în comuni-
tatea europeană. Capitolul „Dezvoltarea relaţiilor multilaterale interstatale” 
prevede, pe de o parte, că drept scop final al colaborării cu ţările Comunită-
ţii Statelor Independente (CSI) „crearea unui spaţiu economic comun”, iar 
pe de alta, „un obiectiv major şi de perspectivă este integrarea treptată în 
Uniunea Europeană” (UE). Capitolul „Cooperarea internațională culturală şi 
ştiinţifică” vizează indispensabilitatea de a întreprinde măsuri pentru a sta-
bili contacte cu diaspora moldovenească din străinătate, dar şi a crea peste 
hotare o imagine veridică de țară, aliniată la standardele europene, angajată 
ireversibil pe calea democratizării şi pluralismului politic, interesată să dez-
volte relaţii normale cu statele vecine, cu toate statele lumii, după cum am 
subliniat mai sus. 
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Ministerul Afacerilor Externe (din 2005 – Ministerul Afacerilor Exter-
ne și Integrării Europene), fiind operate, de asemenea, complementările și 
ajustările regulamentare, prin atribuţiile conferite şi funcţiile pe care le exer-
cită, este, conform Concepției din 8 februarie 1995, structura centrală de 
specialitate responsabilă pentru promovarea şi realizarea politicii externe, 
prerogativele principale fiind ancorate pe următoarele obiective: exercitarea 
drepturilor suverane ale Republicii Moldova în cadrul relaţiilor internaţiona-
le; coordonarea activităţii structurilor centrale de specialitate şi a altor auto-
rităţi administrative în vederea stabilirii şi dezvoltării relaţiilor cu alte ţări, 
urmărindu-se promovarea politicii unice a statului pe plan extern; negocierea 
sau participarea la negocierea tratatelor şi convenţiilor internaţionale, propu-
nerea de a adera la acorduri internaţionale sau de a le denunţa; reprezentarea 
intereselor statului în cadrul instituţiilor internaţionale; elaborarea sau par-
ticiparea la elaborarea proiectelor de legi şi alte acte normative în domeniul 
relaţiilor externe ale Republicii Moldova; dirijarea şi controlarea activităţii 
reprezentanţelor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în 
alte state şi pe lângă instituţiile internaţionale guvernamentale; menținerea 
legăturii cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale altor state 
acreditate în Republica Moldova în conformitate cu normele dreptului inter-
naţional şi uzanţele internaţionale.

Cooperarea bilaterală, la nivel interstatal, constituie un mecanism efici-
ent de realizare a intereselor naționale pe care le urmăreşte Republica Mol-
dova în relaţiile cu alte state, domeniile principale de colaborare fiind de ca-
racter politic, comercial-economic, investiţional şi energetic, cultural, ştiinţă 
şi învăţământ. Însă atât timp cât a existat Uniunea Sovietică ţările occiden-
tale, dar nu numai acestea, nu se grăbeau să recunoască independenţa de stat 
a Republicii Moldova, motivând prin necesitatea de a clarifica raporturile cu 
centrul unional, şi doar la sfârșitul anului 1991 – începutul lui 1992 procesul 
de recunoaştere internaţională şi stabilire a relaţiilor diplomatice s-a accele-
rat substanţial. Astfel, la 18 februarie 1992 sunt stabilite relaţiile diplomatice 
cu Statele Unite ale Americii, partea americană exprimând „susţinerea depli-
nă a cursului spre democratizare” în contextul interesului manifestat faţă de 
această subregiune geopolitică. Puţin mai târziu, la 26 februarie 1992, sunt 
stabilite relaţiile diplomatice cu Finlanda, preşedintele M. Snegur subliniind 
că eforturile autorităţilor de a edifica un stat liber şi democratic „sunt zădăr-
nicite în mare măsură de aflarea pe teritoriul său a forţelor armate străine.” 
Ca rezultat, datorită eforturilor diplomatice, dar și acțiunilor de altă natură 
ce vizează cooperarea și parteneriatul, Republica Moldova actualmente este 
recunoscută de circa 180 de state, dintre care cu peste 150 fiind stabilite relaţii 
diplomatice.
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Relațiile bilaterale, atât cu statele vecine, România și Ucraina, cât și cu 
altele, dintre care vom evidenția Federația Rusă și Statele Unite ale Ameri-
cii, au cunoscut dinamizare și recul, în funcție de diferiți factori, printre care 
vom specifica opțiunile geopolitice și prioritățile strategice de dezvoltare ale 
guvernărilor din Republica Moldova, dar și stările de spirit din țările vizate. 
Cadrul politico-juridic al cooperării și parteneriatelor și-a găsit expresie prin 
semnarea unor acorduri și protocoale atât în plan bilateral, cât și de factu-
ră transfrontalieră, de nivel trilateral cu statele vecine, România și Ucraina, 
cum ar fi, în ultimul caz, Protocolul semnat în martie 1997 de Președinții 
P.  Lucinschi, E. Constantinescu și L. Kucima, însă acest ultim tip de parte-
neriat mai degrabă este o raritate

Referindu-ne mai detaliat la relațiile bilaterale dintre Republica Moldova 
și România, vom nota extinderea și aprofundarea lor graduală prin imple-
mentarea proiectelor comune și activitatea grupurilor de lucru de diferit ni-
vel și caracter. Suportul acordat de România în plan extern se dovedește a fi 
unul edificator, cu predilecție în apropierea integrării europene a Republicii 
Moldova. La acest capitol nominalizăm Acordul de mic trafic la frontieră din 
13 noiembrie 2009 și lansarea gazoductului Iași-Ungheni la 27 august 2014. 
În același context se include sprijinul acordat pentru acceptarea în cadrul 
unor instituții și instrumente de cooperare subregională din spațiul central și 
sud-est european, precum Inițiativa Central Europeană, Pactul de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est, Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est și 
Acordul de Liber Schimb din Europa Centrală.

Însă abordată în complex, calitatea relațiilor dintre părți este afectată de 
potențialul nevalorificat la capitolele volumul comerțului și investițiile di-
recte, realizarea unor proiecte de infrastructură și conectare la sisteme de 
aprovizionare cu agenți energetici și prioritățile strategice de dezvoltare a 
celor două țări care frecvent erau diferite. În același timp, nu considerăm a 
fi un obstacol în calea aprofundării raporturilor bilaterale lipsa unui tratat 
politic de bază, dat fiind că România a recunoscut independența de stat a 
Republicii Moldova și a stabilit relații diplomatice la nivel de reprezentanțe 
(ambasade). Totodată, rămâne deschisă problema identitară și denumirea co-
rectă a limbii de stat, dar care n-a diminuat substanțial caracterul relațiilor 
dintre părți, rămânând la nivelul speculațiilor în discursurile publice și mani-
pulărilor de către unele partide politice. Mult mai problematice se dovedesc 
a fi descurajarea sau lipsa interesului din partea investitorilor din România 
să inițieze proiecte investiționale de durată în Republica Moldova, dar și 
alimentarea unor fobii și prejudecăți, atât la nivel cotidian, cât și al elitelor 
politice, exprimate deseori prin declarații publice de factură provocatoare.

Deși frecvent se sublinia necesitatea promovării unor relații bilatera-
le pragmatice, fondate pe interese economice, dimensiunea economică nu 
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se dovedește a fi cea mai consistentă componentă a cooperării dintre părți, 
dată fiind în decursul celor două decenii lipsa frecventă de progrese în ela-
borarea și realizarea proiectelor comune, alimentată și complementată de 
un discurs duplicitar, pe alocuri iresponsabil și irelevant. Astfel, în perioada 
guvernării din anii 2001–2009, Republica Moldova a invocat oportunitatea 
semnării Tratatului politic de bază și reglementării juridice a frontierei prin-
tr-un Acord, în condițiile că nu fusese semnat nici Tratatul de parteneriat 
privilegiat și colaborare parafat la 28 aprilie 2000, prin care se recunoștea 
caracterul special al relațiilor bilaterale, fondat pe trecutul istoric, comuni-
tatea culturală și lingvistică, sprijinul reciproc al eforturilor de integrare în 
structurile europene și susținerea de către România a acțiunilor întreprinse 
de Republica Moldova de a-și asigura unitatea și integritatea teritorială a 
statului ca subiect de drept internațional. Tratatul din 28 aprilie 2000 urma 
să alcătuiască suportul Tratatului politic de bază, dar cu mai multe redactări, 
document considerat de România inutil, propunând, în schimb, semnarea unei 
declarații comune de cooperare europeană. Propunerea este respinsă de Re-
publica Moldova pe motiv că nu va contribui la accelerarea integrării sale eu-
ropene, ajungându-se, practic, la blocarea relațiilor dintre părți în anul 2003.

Însă puțin mai târziu, în anul 2005, se produce impulsionarea dialogului 
politic bilateral pe platforma integrării europene a celor două state, subiec-
tele sensibile, precum Tratatul politic de bază sau Acordul privind regimul 
frontierei de stat, fiind, ca și în 2001, evitate, problemele economice reale, 
potrivit președintelui V. Voronin, au luat locul valorilor istorico-filologice. 
Totodată, deși se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, Repu-
blica Moldova solicita semnarea unui tratat de parteneriat și colaborare, pe 
când România acorda prioritate unui acord de parteneriat european, conside-
rat „convenabil pentru ambele părți, în timp ce un simplu tratat de bază este 
depășit ca formă și conținut”. Din jumătatea a doua a anului 2006 relațiile 
dintre cele două părți se răcesc din nou, România fiind învinuită de imixtiune 
în afacerile interne ale Republicii Moldova prin simplificarea procedurii de 
redobândire a cetățeniei române, înființarea de noi eparhii în cadrul Mitro-
poliei Basarabiei, inaugurarea unor oficii consulare, convenția privind micul 
trafic la frontiera moldo-română și a culminat cu declararea persona non 
grata a șefului reprezentanței diplomatice în urma evenimentelor din 7 aprilie 
2009. V. Chirilă a remarcat, în sensul reliefat de idei, că tentativele de a plasa 
pe făgașul normalității relațiile bilaterale prin apelarea la pragmatism prac-
tic au eșuat, această noțiune fiind discreditată și transformată mai degrabă 
într-un eufemism, care ascunde neputința ambelor state de a elabora o stra-
tegice comună de dezvoltare a relațiilor de parteneriat special, adăugăm noi. 

Relansarea relațiilor de parteneriat dintre părți s-a produs prin instaura-
rea în Republica Moldova a guvernărilor proeuropene, în calitate de suport 
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servind aspirația de integrare europeană, iar România este pregătită să ofe-
re suport parteneriatului european și să-i promoveze interesele pe lângă 
instituțiile comunitate și cancelariile statelor membre ale Uniunii Europe-
ne. În același timp, un rol deloc neglijabil revine cooperării transfrontaliere, 
însă Acordul de mic trafic la frontieră mai degrabă a impulsionat circulația 
persoanelor decât elaborarea și implementarea proiectelor comune de nivel 
transfrontalier. Considerăm, totuși, că în pofida sinusoidei care ilustrează 
relațiile bilaterale dintre părți, România rămâne principalul partener strategic 
al Republicii Moldova, iar semnarea unui acord de parteneriat european se 
dovedește a fi în măsură să contribuie la accelerarea apropierii integrării eu-
ropene (a Republicii Moldova) și să elimine unele suspiciuni, mai degrabă de 
caracter speculativ, lipsite de suport sustenabil și neconforme realităților noi. 

Referindu-ne la relațiile Republicii Moldova cu alt vecin din proximita-
tea imediată, Ucraina, vom sublinia că la 23 octombrie 1992 a fost semnat 
Tratatul de bună vecinătate, prietenie și colaborare, ratificat în decembrie 
1996, prin care s-a urmărit crearea cadrului politico-juridic menit să asigure 
promovarea unor raporturi de amiciție și bună vecinătate. Vom preciza că 
Republica Moldova n-a abordata niciodată tranșant problema unor pretenții 
teritoriale față de Ucraina, însă neinvocarea unor acte de injustiție istorică 
din aria relațiilor bilaterale nu s-a tradus într-o cooperare strânsă și dura-
bilă, chiar dacă atestăm prezența unor factori edificatori. Vom invoca, spre 
exemplu, angajamentele părților de a stimula cooperarea transfrontalieră în 
cadrul unor „zone economice libere”, urmărindu-se desfășurarea activităților 
preponderent economice în regim favorizat. Pentru comparație: Tratatul cu 
privire la relațiile de bună vecinătate și colaborare dintre România și Ucrai-
na din 2 iunie 1997 prevedea cooperarea transfrontalieră în cadrul euroregi-
unilor, adică a entităților istorico-geografice care reunesc grupuri etnice din 
ambele zone ale frontierei în vederea reântregirii lor culturale și realizării 
proiectelor economice comune.

În baza Tratatului sus-menționat, Republica Moldova și Ucraina s-au 
angajat „să susțină dezvoltarea originalității minorităților naționale”, fiind 
trasate acțiuni concrete pentru funcționarea instituțiilor de învățământ și 
de menire culturală, recepționarea emisiunilor radiofonice și televizate în 
localitățile compact populate de aceste minorități etnice și garantarea unor 
drepturi prin acorduri separate. Un loc aparte este rezervat colaborării eco-
nomice, inclusiv prin „asigurarea condițiilor favorabile pentru activitățile de 
antreprenoriat și alte activități de natură economică, stimularea și protejarea 
reciprocă a investițiilor capitale și neaplicarea măsurilor discriminatoriii în 
relațiile economice dintre părți”.

Aplicând metoda analizei de conținut a documentelor în raport cu Trata-
tul din 23 octombrie 1992, sesizăm cu ușurință lipsa de experiență a celor 
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două părți în redactarea documentelor de acest tip, dat fiind că nu se regăsesc 
unele precizări de rigoare, nu se stabilește formarea euroregiunilor, nemai-
vorbind de neacordarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate în 
relațiile economice, oportunitate care se află pe agenda zilei. Considerăm, 
în același timp, că în pofida declarațiilor ancorate pe intenții de bună veci-
nătate și colaborare în interes reciproc avantajos, relațiile dintre Republica 
Moldova și Ucraina au rămas departe de obiectivele preconizate, rămânând 
marcate de unele prejudecăți și fiind marcate de mai multe probleme. Din 
lista celor mai mari probleme vom evidenția numai două – demarcarea și 
delimitarea frontierei, complementate de înstrăinarea unor proprietăți și con-
flictul din raioanele de est. 

Problema frontierelor constă în tentativele părților de a face schimb de 
teritorii pentru a asigura îmbunătățirea infrastructurii, Republica Moldova 
urmărind să devină stat maritim prin construcția portului de la Giurgiulești. 
Negocierile au demarat în luna mai 1995 și au culminat cu semnarea Trata-
tului cu privire la frontiera de stat din 1 august 1999, intrat în vigoare în 
anul 2002. Însă regimul de frontieră dintre cele două părți rămâne un su-
biect de discuție, cu atât mai mult că nu se reușește securizarea de-a lungul 
celor 1 222  km. Însă cea mai mare problemă rezidă în securizarea hotarului 
pe segmentul controlat de autoritățile tiraspolene (452 km), pentru remedie-
rea situației fiind instituită Misiunea Uniunii Europene la frontiera moldo-
ucraineană (EUBAM), a cărei activitate a fost lansată la 30 noiembrie 2005 
în urma semnării Memorandumului trilateral de asistență din 7 octombrie 
2005 de la Palanca. Trebuie de specificat, totuși, că problema frontierei mol-
do-ucrainene n-a fost soluționată definitiv, râmânând trei segmente: la nord 
(Centrala de la Novo-Dnestrovsk), la sud (regiunea portului Giurgiulești) și 
la est (pe segmentul controlat de autoritățile tiraspolene).

Cât despre cea de-a două problemă, subliniem rolul important pe care 
Ucraina îl deține în cadrul formatelor de negocieri și proceselor de identifi-
care a soluțiilor, având statutul de mediator. Totuși, poziția Ucrainei a fost, 
mai degrabă, una neutră, dar activă, care se exprimă nu numai prin parti-
ciparea la elaborarea unor planuri de reglementare a conflictului, cum ar fi 
cele propuse de OSCE la 3 iulie 2002 sau de președintele V. Iușcenko la 
17 mai 2005, ci și prin faptul că teritoriul său practic a fost deschis pentru 
tranzitare din Federația Rusă în raioanele de est ale Republicii Moldova și 
viceversa. În același context se includ litigiile economice provenite din in-
troducerea ștampilelor noi și a regulilor vamale noi, în martie 2006, de către 
Republica Moldova pentru agenții economici care efectuează operații de 
import-export, inclusiv cei din raioanele de est, Ucraina avertizând cu cere-
rea compensațiilor (din partea Republicii Moldova) pentru pierderile ce le-ar 
suporta de pe urma sancțiunilor economice impuse.
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Considerăm că aceste, dar și alte probleme, cum ar fi cele de factură 
energetică, n-au permis formarea unui parteneriat politic și economic 
moldo-ucrainean, deși ambele țări sunt fondatoare ale Organizației pentru 
Democrație și Dezvoltare Economică (GUAM), unele dintre obiective-
le căreia constau în dinamizarea relațiilor politice și cooperării practice, a 
poten țialului social-economic, de transport, energetic, tehnico-științific și 
umanitar. Evenimentele din noiembrie 2013, marcate de conflictul armat și 
reconfigurarea modelului de ordine europeană, nu pot să nu modifice ca-
racterul relațiilor bilaterale, inclusiv pe filiera conflictului din raioanele de 
est: Republica Moldova a susținut și a manifestat solidaritate cu autoritățile 
constituționale ale Ucrainei, iar realizarea în comun a parcursului european 
reprezintă mecanismul determinant în aprofundarea și extinderea cooperării 
și parteneriatului dintre cele două state. 

Rămânând pe aceeași coordonată geopolitică est-europeană, precizăm 
că relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă, de asemenea, au cunos-
cut diferite perioade, gradul lor de parteneriat și amiciție fiind determinat și 
condiționat în mare măsură de ubidiența autorităților moldovenești, indiferent 
de coloratura lor politică. Prin Tratatul cu privire la relațiile interstatale din 
22 septembrie 1990, Republica Moldova și-a propus să desfășoare „o coo-
perare reciproc avantajoasă și pe baze egale în domeniul politic, economic, 
cultural, tehnico-științific și comercial”, însă aceste intenții au fost adumbrite 
de tentativele Rusiei de a prelua rolul centrului unional în raport cu noile 
state independente și de susținerea pe care a acordat-o secesionismului tiras-
polean, Federația Rusă fiind semnatară a Convenției cu privire la principiile 
reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii 
Moldova din 21 iulie 1992. Dat fiind că Armata a 14-a trecută sub jurisdicția 
Rusiei la 1 aprilie 1992 a susținut deschis forțele separatiste, problema eva-
cuării ei de pe teritoriul suveran al Republicii Moldova a făcut obiectul mai 
multor documente, de caracter bilateral și multilateral, dar care n-a fost 
soluționată până la moment, „aflarea temporară” perpetuându-se în timp, 
una din cauze fiind „sincronizarea cu reglementarea politică a conflictului și 
determinarea statutului juridic special al regiunii transnistrene a Republicii 
Moldova”, după cum se stipulează în Acordul din 21 octombrie 1994. Cert 
este că Federația Rusă și-a asumat și i s-a acordat un rol deosebit în cadrul 
identificării soluțiilor conflictului din raioanele de est, însă nu se grăbește 
să-l reglementeze, preferând să-l folosească în calitate de instrument pentru 
a pune presiuni pe Republica Moldova și a o menține sub controlul său. 

În pofida existenței acestei probleme, considerăm, totuși, că relațiile 
dintre cele două părți până la sfârșitul anului 2003 s-au caracterizat prin 
constanță relativă și parteneriat strategic, chiar dacă într-o anumită măsură 
declarativ, dat fiind că Rusia tratează vecinătatea imediată ca pe un spațiu al 
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intereselor sale geopolitice, situație care a fost tacit recunoscută de actorii 
internaționali majori. Starea de lucruri descrisă se explică, mai degrabă, prin 
tradiția trecutului comun, dar și nici criza financiară din august 1998, nemai-
vorbind de neratificarea de către Duma de Stat a Tratatului din 22 septembrie 
1990 și a Protocolului din 10 februarie 1995 privind ajustarea prevederilor 
acestui document la realitățile zilei, soldate, în ultimă instanță, cu retragerea 
lor definitivă de pe agenda parlamentară, n-au fost lecții de învățat pentru 
autoritățile Republicii Moldova, rămânând, de fapt, un segment al zonei de 
influență geopolitică exclusivă și mizând în continuare pe cartea rusească. 

Dimensiunile parteneriatului strategic s-au dorit a fi consemnate prin 
Acordul de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Federația 
Rusă din 19 noiembrie 2001, document care, fiind ratificat de forurile le-
gislative ale ambelor țări, fixează cadrul politico-juridic al dezvoltării 
relațiilor bilaterale, principiile și obiectivele cooperării pentru următorii 
zece ani. Acordul stabilește, printre altele, rolul de stat mediator și garant 
ale Federației Ruse în procesul de reglementare politică a conflictului din 
raioanele de est ale Republicii Moldova, dar fără a face vreo referință la 
staționarea ilegală a forțelor militare rusești pe teritoriul suveran (al Repu-
blicii Moldova). Remarcăm, totuși, că luând act de acest Tratat de bază, în 
următorii doi ani se produce o ușoară apropiere a Republicii Moldova de 
Federația Rusă, autoritățile moldovenești mizând pe asistența rusească în asi-
gurarea dezvoltării și soluționarea conflictului din partea stângă a Nistrului.

Însă refuzul președintelui V. Voronin de a semna, în octombrie 2003, 
Memorandumul Kozak cu privire la rezolvarea în varianta propusă a con-
flictului din raioanele de est a înrăutățit substanțial relațiile bilaterale, iar 
introducerea regimului nou de frontieră moldo-ucrainean în martie 2006 s-a 
soldat cu impunerea de către Federația Rusă a unui embargo la exportul de 
vinuri din Republica Moldova. Neacceptând Memorandumul Kozak, Repu-
blica Moldova a procedat corect, deoarece risca să se transforme într-un stat 
nefuncțional, însă a provocat neîncredere din partea Rusiei și chiar măsuri pu-
nitive, cum ar fi embargourile din 2013 și 2014, introducerea taxelor vamale 
la exporturi în 2014, lipsa de progrese în identificarea soluțiilor pe marginea 
conflictului din raioanele de est sau șantajarea cu expulzarea migranților de 
muncă și prețul ridicat la gazele naturale importate, fără a semna un contract 
oficial. De fapt, Federația Rusă dispune de mai multe pârghii, de mai mulți 
factori de influență asupra Republicii Moldova, îngrădindu-i capacitățile 
și posibilitățile de manevrare diplomatică și realizare a intereselor sale națio-
nale. Republica Moldova tratează Federația Rusă ca pe un „partener strate-
gic”, pe când Rusia – ca pe un „segment din spațiul său de interes geopoli-
tic”, și atât timp cât vor predomina aceste diferențe conceptuale de abordare, 
relațiile dintre părți vor fi asimetrice, lipsite de consecvență și continuitate. 
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Federația Rusă aplică pe larg metode economice în scopuri coercitive, de 
caracter vădit politic și, de fapt, predomină în cadrul structurilor pe care le-a 
instituționalizat – Comunitatea Statelor Independente și Uniunea Vamală. 

Considerăm că în formula actuală CSI este ineficientă, una dintre cauze 
fiind, potrivit estimării lui V. Inozemțev, caracterul „moscovocentrist”, care 
camuflează, dependența statelor postsovietice de Rusia, această structură, 
conform opiniei lui A. Panov nu va deveni în viitorul apropiat o organizație 
internațională adevărată. CSI nu s-a transformat într-un mecanism eficient 
de integrare și se erodează treptat prin disociere în entități mai mici, dar 
nicidecum și mai dinamice, nu este o formulă de cooperare multilaterală 
care poate să deschidă perspective substanțiale pentru Republica Moldova și 
există riscul că și alte structuri din acest spațiu ar putea repeta aceeași soartă.

Referindu-ne detaliat la relațiile cu „singura supraputere” rămasă după 
încheierea războiului rece, Statele Unite ale Americii, vom sublinia că aces-
tea au debutat cu două întruniri, istorice pentru acel timp: vizitele Secretaru-
lui de Stat american în Republica Moldova și a președintelui M. Snegur în 
Statele Unite, care s-au produs în luna februarie 1992. Rezultatele obținute 
au vizat stabilirea relațiilor diplomatice, susținerea acordată noului stat in-
dependent, inclusiv admiterea în cadrul Organizației Națiunilor Unite, dar și 
interesul geopolitic manifestat față de Republica Moldova. Precizăm însă, 
că acest interes nu și-a găsit continuare și valorificare, probabil din cauza că 
autoritățile Republicii Moldova n-au reușit să administreze eficient situația 
favorabilă, aflându-se sub incidența conflictului din raioanele de est, dar și 
a coloraturii guvernelor stabilite începând cu anul 1992, ancorate, cu mici 
excepții, pe alt vector geopolitic de dezvoltare. Cadrul politico-juridic ce 
reglementează relațiile bilaterale a fost stabilit în primii ani și include mai 
multe acorduri, cum ar fi: Cu privire la relațiile comerciale, din 19 iunie 
1992; Cu privire la stimularea investițiilor, din 19 iunie 1992; Cu privire 
la încurajarea și protecția investițiilor, din 21 aprilie 1993; Cu privire la 
coope rarea și facilitarea acordării asistenței, din 21 martie 1994 ș.a. 

Dialogul politic s-a caracterizat prin lipsă de coerență, dinamica evoluției 
relațiilor bilaterale a cunoscut o stabilitate relativă la nivelul critic, întreve-
derile între înalții oficiali s-au dovedit a fi sporadice și lipsite de continuitate, 
iar parteneriatul care s-a dorit a fi „privilegiat” a rămas până la mijlocul 
anului 2014 practic inexistent. În același context al posibilităților nevalori-
ficate se înscriu relațiile comercial-economice dintre părți, exprimate prin 
volumul relativ modest al schimburilor comerciale, interesul scăzut al in-
vestitorilor americani, în special din cauza atmosferei investiționale consi-
derate nefavorabile, renaționalizarea unor întreprinderi, inclusiv cu capital 
mixt, nemaivorbind de „perpetuarea” amendamentului Jackson-Vanik, care 
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solicita, inclusiv pentru Republica Moldova, prelungirea periodică de către 
Congres a statutului națiunii celei mai favorizate. Remarcăm, totuși, parti-
ciparea militarilor din Republica Moldova la operațiunile de reconstrucție a 
Afganistanului și Irakului, acțiuni care nu contravin statului autoproclamat 
de neutralitate. 

Considerăm că Republica Moldova n-a conștientizat timp de circa două 
decenii oportunitatea unui parteneriat strategic cu Statele Unite, autoritățile 
fiind marcate nu numai de propriile opțiuni geopolitice, dar și de conjunctura 
subregională est-europeană, „neașezarea țării” și inconsecvență în realizarea 
reformelor democratice. Situația precară s-a schimbat, în anumită măsură, 
prin instaurarea guvernării proeuropene în jumătatea a doua a anului 2009, 
însă o schimbare cât de cât substanțială s-a produs către sfârșitul lui 2013, 
când devenise cert că Republica Moldova parafează Acordul de Asociere cu 
Uniunea Europeană. Important este, în ordinea de idei reliefată, că această 
dinamică și tendință pozitivă să aibă continuitate și durabilitate, asigurând 
implementarea unei prevederi ce se conține în Concepția politicii externe 
a Republicii Moldova, în sensul că „va acorda atenție sporită dezvoltării 
relațiilor de parteneriat și cooperare pe multiple planuri cu Statele Unite ale 
Americii”. Este indispensabil ca prin eforturi diplomatice și reformă demo-
cratică Republica Moldova să poată convinge Statele Unite ca relațiile bi-
laterale să fie tratate pe altă bază – de la calitatea de partener la partener 
strategic, profitând de interesul geopolitic sporit al Administrației americane 
pentru această subregiune.

De fapt, aceste prevederi fixate în Concepția politicii externe a Republicii 
Moldova vizează și alte state din Grupul-7 (Germania, Franța, Italia, Ma-
rea Britanie și Canada), însă remarcăm, de asemenea, că n-a fost valorificat 
nici pe departe potențialul disponibil, rezervele fiind mari și mult depinde de 
capacitatea și inteligența autorităților Republicii Moldova de a demonstra 
durabilitatea și sustenabilitatea interesului, politicilor și regulilor. În același 
context de idei, al promovării unor relații reciproc avantajoase prin stimu-
larea investițiilor în economie și implementarea tehnologiilor noi ce ar con-
tribui la dezvoltarea industrială a Republicii Moldova, se includ raporturile 
bilaterale cu China, Japonia, Iran sau Brazilia, dar și alte state, iar cu Țările 
Baltice „avem mult comun în trecut”, interese și probleme asemănătoare, 
fapt care constituie o platformă firească pentru coordonarea unor aspecte 
ale politicii externe. Vom preciza că relațiile politico-diplomatice și comer-
cial-economice cu țările enumerate se caracterizează prin diferite grade de 
intensitate și cuprind perioade variate, incontestabil fiind că Republica Mol-
dova n-a fost înscrisă pe listele lor de priorități, însă am atestat unele sclipiri 
sporadice, dar și unele programe de durată. 
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Așadar, abordând la general politica externă a Republicii Moldova exer-
citată pe dimensiunea bilaterală, subliniem că autoritățile au conștientizat 
necesitatea de a se conduce de principiile colaborării deschise și construc-
tive, aplicând standarde și practici europene și mondiale în domeniile de 
interes comun, ținând cont de importanța menținerii dialogului permanent 
în spiritul respectului reciproc și parteneriatului. Însă aceste fundamente mai 
degrabă n-au fost respectate decât realizate, cauzele fiind, cu predilecție, de 
factură subiectivă, iar rezultatele înregistrate nici pe departe nu se află în 
concordanță cu obiectivele trasate, deși frecvent modificate. 

Cooperarea multilaterală

Republica Moldova a urmărit să se includă plenar în procesele de coo-
perare multilaterală prin aderarea la organizații internaționale guvernamen-
tale, drept obiective figurând un spectru larg – de la recunoașterea calității 
de stat independent și subiect al dreptului internațional până la dezvoltarea 
unor sectoare, în funcție de caracterul instituțiilor la care sunt parte. În acest 
sens,vom elucida stabilirea și evoluția relațiilor de cooperare și parteneriat 
cu patru instituții internaționale guvernamentale de cooperare multilaterale, 
precum: Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Co-
operare în Europa, Consiliul Europei și Organizația Tratatului Atlanticului 
de Nord. 

Reliefând mai pe larg relațiile dintre Republica Moldova și Organizația 
Națiunilor Unite, vom sublinia prioritatea lor (pentru Republica Moldova), 
aderarea la această instituție fiind estimată ca mecanismul determinant de 
recunoaștere internațională. Prin acceptarea în calitate de membru pleni-
potențiar al ONU, la 2 martie 1992, Republica Moldova este recunoscută 
internațional, atribuindu-i-se statutul de subiect de drept internațional. Repu-
blica Moldova și-a exprimat angajamentul de a respecta prevederile Cartei 
ONU, atașamentul față de idealurile acestei structuri de vocație universală 
și dezideratul de a se antrena în activitățile de cooperare inițiate sub egi-
da organizației. Republica Moldova mizează permanent pe sprijinul și pe 
oportunitățile oferite de ONU, pentru a-și promova pozițiile pe arena mon-
dială și a cuceri audiență și beneficii, contând pe importanța deosebită ce 
revine acestei instituții în asigurarea securității și în menținerea păcii, pro-
movarea democrației și a drepturilor omului, dezvoltarea social-economică, 
cultural-științifică și a potențialului uman. Republica Moldova susține fără 
rezerve recomandările Consiliului de Securitate nr. 1373 (2001), 1390 (2002) 
și 1455 (2003), orientate spre combaterea terorismului internațional, parti-
cipă la realizarea misiunilor de menținere a păcii (în Liberia, Cote d’Ivoire, 
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Sudan, Kosovo) și, în același timp, este angajată în procese multiaspectuale 
de cooperare atât cu statele membre ale ONU, cât și cu instituțiile ei specia-
li zate. Dinamizându-și prezența în viața internațională, Republica Moldova 
a ratificat peste 30 de convenții și tratate ale ONU, precum: Convenția 
internațională cu privire la drepturile economice, sociale și politice (rati-
ficată la 26 aprilie 1993), Convenția internațională cu privire la drepturi-
le politice ale femeii (ratificată la 26 aprilie 1993), Convenția cu privire la 
drepturile copilului (ratificată la 23 februarie 1993), Convenția cu privire 
la combaterea tuturor formelor de discriminare socială (ratificată la 25 fe-
bruarie 1993), Tratatul privind forțele convenționale în Europa (ratificat la 
1 iunie 1992) ș.a.

În vederea asigurării dezvoltării sale economice, tehnico-științifice și 
culturale, Republica Moldova beneficiază de experiența și resursele institu-
țiilor specializate ale ONU – Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Programul Națiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Organizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO) ș.a. Prin implementarea programelor de 
asistență se contribuie la consolidarea democrației, dezvoltarea sectorului 
privat, protecția drepturilor copilului, promovarea reformelor în domeniul 
asigurării sănătății. La rândul ei, Republica Moldova a atenționat, de la tri-
buna Adunării Generale a ONU, începând cu anul 1994, asupra problemei 
separatismului, ca fiind unul dintre pericolele majore pentru integritatea și 
suveranitatea statelor, precum și pentru stabilitatea internațională.

Oficiul PNUD în Republica Moldova a fost inaugurat în 1994, trans-
format în 1998 în sediul ONU/ PNUD, iar din martie 1999, pentru a reuni 
toți reprezentanții acestei structuri globale în vederea conjugării eforturilor 
de realizare a sarcinilor trasate, se fondează Casa ONU. PNUD cuprinde 
proiecte în domeniile guvernării și democrației, protecției și regenerării 
mediului înconjurător, protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului, reducerii și eradicării sărăciei, dezvoltării umane durabile etc. Fon-
dul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) este angajat în acordarea 
asistenței în domeniul planificării familiei și sănătății reproductive, inițiind 
programe de întrunire a medicilor de familie și a specialităților în domeniu 
din raioane etc.

În final subliniem că beneficiind de capacitățile și oportunitățile oferite de 
ONU, Republica Moldova este deschisă spre diverse forme de cooperare în 
cadrul relațiilor multiaspectuale angajate între părți.

Referindu-ne detaliat la relațiile dintre Republica Moldova și Organizația 
pentru Securitate și Cooperare în Europa (până în 1994 Conferința pentru 
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Securitate și Cooperare în Europa), precizăm că prin aderarea la această 
structură la 30 ianuarie 1992 și semnarea la 26 februarie 1992 a Actului 
Final de la Helsinki, Republica Moldova a demonstrat că își canalizează 
eforturile spre edificarea unui stat de drept, liber și democratic, calea optimă 
pentru asigurarea securității și prosperității fiind deschiderea spre conlucra-
rea internațională și integrarea în structurile europene. La 4 februarie 1993 a 
fost înființată Misiunea CSCE la Chișinău, iar peste doi ani a fost deschis un 
oficiu al Misiunii la Tiraspol. Activitățile Misiunii OSCE în Republica Mol-
dova se înscriu pe mai multe direcții de importanță: libertatea mass-media, 
drepturile omului și democratizarea societății, combaterea traficului de ființe 
umane, medierea și garanția în procesele de reglementare a conflictelor, con-
trolul asupra munițiilor și dezarmarea. Un rol aparte în activitatea Misiunii 
revine medierii și identificării soluțiilor durabile pentru dezamorsarea con-
flictului din stânga Nistrului. Mandatul Misiunii OSCE presupune stabilirea 
cadrului politic pentru dialog și negocieri, consultarea juridică și expertiza 
în domeniul respectării drepturilor omului, inclusiv a grupurilor etnice, în-
curajarea negocierilor privind definitivarea statutului pentru raioanele estice 
ale Republicii Moldova, colectarea și prezentarea informației referitoare la 
situația din zonă, investigarea incidentelor și estimarea impactului lor, sti-
mularea negocierilor în problemele statutului și modalităților de retragere a 
forțelor militare străine, asigurarea prezenței viabile a OSCE în regiunea de 
est a Republicii Moldova, stabilirea și menținerea contactelor cu toate părțile 
implicate în conflict, cu autoritățile locale și populația din zonă. În 1999 
Consiliul Permanent al OSCE a extins mandatul Misiunii prin introducerea 
de noi competențe; asigurarea transparenței procesului de retragere a forțelor 
militare ale Federației Ruse și de distrugere a armamentului și a munițiilor 
netransportabile, coordonarea asistenței tehnice și financiare în facilitarea 
retragerii/distrugerii armamentului și a munițiilor rusești, ele prezentând o 
sursă importantă de insecuritate și un obstacol serios în angajarea negocieri-
lor pentru identificarea soluțiilor de reglementare a conflictului în interesele 
cetățenilor Republicii Moldova.

Activitățile Misiunii OSCE pentru dezamorsarea conflictului cuprind: 
angajarea sau reluarea dialogului politic, deblocarea negocierilor frecvent 
aflate în impas din cauza pozițiilor intransigente și a propunerilor de neac-
ceptare a unor participanți la tratative, atât în format pentagonal, cât și în 
formula actuală „5 + 2”, medierea și identificarea unor măsuri de sporire a 
încrederii, primul raport fiind prezentat în noiembrie 1993. Lapidar punctăm 
că în luna iulie 2002, OSCE a prezentat un proiect de soluționare definitivă 
a problemei raioanelor din stânga Nistrului prin acordarea unui statut juri-
dic special cu o largă autonomie și prin demilitarizarea regiunii. Republica 
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Moldova se pronunță constant pentru retragerea deplină, necondiționată și 
neîntârziată de pe teritoriul ei suveran a tuturor forțelor militare, a armamen-
tului și a munițiilor de către Federația Rusă, în conformitate cu angajamen-
tele internaționale asumate, ceea ce ar facilita identificarea soluțiilor durabile 
și eficiente de reglementare a conflictului. Totodată, Republica Moldova in-
sistă asupra faptului că sincronizarea evacuării trupelor străine este incom-
patibilă cu elaborarea statutului juridic al autonomiei lărgite, solicitând în 
același timp substituirea contingentelor militare din zona de securitate cu 
o misiune multinațională civilă, cu mandat internațional, astfel contribuind 
la demilitarizarea subregiunii. Însă OSCE a înregistrat succese neînsemnate 
în reglementarea conflictului din raioanele de est, soluțiile viabile ar trebui 
elaborate într-un cadru politic mai larg al complementarității, în condițiile 
adoptării și promovării unor politici de descentralizare și desconcentrare de-
cizională, aplicând și instituția devoluției, prin delegarea de către autoritățile 
centrale a unor prerogative către administrația locală. 

Considerăm că OSCE nu dispune de pârghiile necesare pentru identifi-
carea unor soluții durabile ale conflictului din raioanele de est, cu atât mai 
mult că începând din anul 2002 declarațiile anuale finale, adoptate statutar 
prin consens, nu conțin stipulări privind acest conflict, cauza rezidă în poziția 
Federației Ruse. Scepticismul față de potențialul OSCE de a contribui deci-
siv la reântregirea Republicii Moldova este alimentat de mai mulți factori, 
printre care: instituția nu beneficiază de susținerea tuturor marilor puteri, 
situație care îi subminează capacitatea de a fi actor important și eficient în 
dezamorsarea focarelor de conflict, este foarte dependentă de interesele unor 
state membre, în special ale Federației Ruse, care o tratează ca pe o contra-
balansare a Organizației Nord-Atlantice, nu dispune nici de capacitate poli-
tică proprie și nici de mecanisme menite să asigure implementarea deciziilor 
asumate. Totuși, rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa 
în procesele de reglementare a conflictului din raioanele de est ale Republicii 
Moldova nu poate fi neglijat, dar trebuie de precizat că preocupările acestei 
structuri nu țin atât de soluționarea cât mai degrabă de stabilizarea conflicte-
lor prin promovarea normelor democratice, monitorizarea alegerilor, elabora-
rea unor măsuri îndreptate spre fortificarea încrederii și facilitarea dialogului 
între părți, adică se rezumă la acordarea asistenței în implementarea deciziilor 
adoptate într-un cadru politic mai larg. 

Activitatea Misiunii OSCE în Republica Moldova este canalizată și pe 
alte aspecte, precum: monitorizarea reformării cadrului legislativ prin exper-
tizarea proiectelor de legi și a implementării lor în domeniile edificării sta-
tului de drept și promovării drepturilor omului, monitorizarea alegerilor de 
toate nivelurile, începând cu scrutinul parlamentar din anul 1994, conlucrarea 
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cu autoritățile moldovenești în sfera umanitară, în special prin activități de 
combatere a traficului de ființe umane. Programele antitrafic și de gender ale 
Misiunii au drept scop prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 
prin abordarea fenomenului violenței în familie și promovarea egalității de 
gen și a drepturilor femeilor. În acest scop, Misiunea a contribuit la elabora-
rea unor instrumente juridice importante: Planul național pentru prevenirea 
și combaterea traficului de ființe umane (2005 –2006 și 2007–2009); Legea 
cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (2005); Le-
gea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (2006); 
Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (2008) etc.

Transferându-ne la elucidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Con-
siliul Europei, vom nota că prin aderarea la această structură se urmărește de 
a edifica statul de drept și societatea deschisă, de a asigura și garanta drep-
turile și libertățile fundamentale ale omului. Republica Moldova a devenit 
membru deplin al Consiliului Europei la 13 iulie 1995, exprimându-și ade-
ziunea și angajamentul de a respecta și de a contribui la promovarea valori-
lor democratice și a drepturilor omului. Prin aderarea la acest for Republica 
Moldova și-a propus să continue reforma democratică, manifestând dorința 
de a transpune obligațiile statutare și angajamentele asumate. La 30 iunie 
1997, la Chișinău este inaugurat Biroul de Informare al Consiliului Europei, 
abilitat să ofere informații și servicii de documentare privind activitatea și 
experiența acestei structuri. Înființarea Biroului a reprezentat expresia spri-
jinului acordat pentru eforturile depuse în materia propagării cunoștințelor 
despre drepturile omului și mecanismele de protecție a lor, despre standar-
dele democratice europene și politicile de valorificare a lor. Biroul de Infor-
mare a funcționat până în anul 2010, când Consiliul Europei a realizat refor-
ma structurilor din străinătate, fiind creat Oficiul condus de Reprezentantul 
Oficial al Secretarului General. 

 Domeniile prioritare de activitate ale Consiliului Europei țin de protecția 
drepturilor omului, promovarea democrației parlamentare și supremației le-
gii, conștientizarea identității europene și dezvoltarea standardelor europe-
ne în domeniile social și juridic, obiective care au fost asumate pentru a fi 
respectate și de către Republica Moldova prin aderarea la această structură. 

Republica Moldova a exercitat președinția semestrială a Consiliului de 
Miniștri al CE în perioada mai-noiembrie a anului 2003 prin intermediul 
Ministrului Afacerilor Externe. În calitate de președinte în exercițiu, Repu-
blica Moldova a organizat mai multe întrevederi, inclusiv trei seminare inter-
naționale și nouăsprezece reuniuni ale delegațiilor de miniștri ai guvernelor 
statelor membre ale Consiliului Europei, urmărind să asigure stabilitatea și 
unitatea europeană în baza valorilor comune ale democrației pluraliste și 
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drepturilor omului. Considerăm că președinția Republicii Moldova a fost 
dacă nu cu succes, cel puțin una încadrată în limitele normalității, dar și bene-
fică, deși nu s-a soldat și nici nu putea să se soldeze cu pași decisivi în vederea 
ridicării monitorizării la care a fost supusă din data admiterii. Important este 
însă, familiarizarea nemijlocită cu practicile diplomației europene multilate-
rale prin participarea sau prin organizarea unor activități statutare, acumu-
larea experienței și fortificarea încrederii în propriile capacități de gestiune. 

Republica Moldova participă la sesiunile Adunării Parlamentare și la Con-
gresul Puterilor Locale și Regionale cu delegații compuse din 5 reprezentanți 
și 5 supleanți în fiecare dintre cele două structuri. Precizăm că Republica 
Moldova a ratificat peste 60 de documente adoptate la CE și, în același timp, 
continuă să implementeze programul comun, demarat în anul 2004, care pre-
vede: asigurarea supremației legii în conformitate cu standardele europene, 
consolidarea democrației locale, asistență în asigurarea bunăstării sociale, în 
special pentru categoriile vulnerabile, apărarea drepturilor omului la nivel 
național, mai ales în instanțele naționale de judecată.

Republica Moldova participă la activitățile de cooperare inițiate și reali-
zate de structurile CE. În cadrul Comitetului de Miniștri, cooperarea inter-
guvernamentală se realizează la trei niveluri: Programul interguvernamental 
de activitate, care include domenii precum democrația pluralistă și drepturile 
omului, mass-media și comunicațiile, democrația locală și cooperarea trans-
frontalieră, cooperarea juridică și statul de drept, drepturile sociale, sănătatea, 
mediul și amenajarea teritoriului, educația, cultura și patrimoniul, sportul și 
tineretul; programe de cooperare și asistență elaborate pentru a acorda sprijin 
țărilor din Europa Centrală și de Est; acțiuni de cooperare restrânsă, care vi-
zează subiecte speciale, incluzând un număr limitat de state, atât în rândurile 
CE, cât și din afara acestei organizații. În Comitetul de Miniștri, Republica 
Moldova deleghează un reprezentant la nivel de ministru al Afacerilor Exter-
ne și Integrării Europene, ale cărui atribuții constau în promovarea și proteja-
rea intereselor naționale, exprimarea pozițiilor privind problemele europene 
de importanță majoră, semnarea convențiilor adoptate de Consiliul Europei 
în numele Republicii Moldova, în special a celor deschise pentru semnare 
în timpul sesiunilor, participarea la sesiunile ministeriale ale Comitetului de 
Miniștri, stabilirea contractelor bilaterale cu statele membre (ale Consiliului 
Europei) și oficialii europeni. În baza prevederilor Legii cu privire la servi-
ciul diplomatic din 27 decembrie 2001, funcțiile lui constau în elaborarea 
și realizarea strategiilor și direcțiilor prioritare ale politicilor de cooperare 
multilaterală dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, coordonarea 
activității autorităților centrale de specialitate și a altor autorități publice în 
vederea asigurării coerenței și unității în domeniul exercitării relațiilor cu 
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Consiliul Europei, informarea autorităților publice din Republica Moldova 
despre evenimentele, deciziile și alte documente relevante adoptate de Con-
siliul Europei, reprezentarea Republicii Moldova în relațiile cu Consiliul Eu-
ropei. La nivelul delegațiilor Comitetului de Miniștri, din partea Republicii 
Moldova participă un reprezentant permanent, care asigură reprezentarea și 
participarea autorităților moldovenești în cadrul dezbaterilor, înaintarea pro-
punerilor din partea lor și coordonarea acțiunilor de cooperare și asistență 
ale Consiliului Europei pentru Republica Moldova. În afară de valorificarea 
obiectivelor îndreptate spre aprofundarea și extinderea cooperării, Republica 
Moldova urmărește, prin activitatea în Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei, reprezentată prin cele zece comisii permanente, să contribuie la re-
zolvarea problemelor politice, juridice și privind drepturile omului, proble-
melor sociale privind sănătatea și familia, migrația, refugiații și demografia, 
problemelor economice și dezvoltarea culturii, științei și educației, mediului 
și agriculturii, problemelor locale și regionale, vizând egalitatea șanselor 
pentru femei și bărbați, regulamente și imunități, respectarea obligațiilor și 
angajamentelor asumate de statele membre. Alte obiective trasate au ca mi-
siune să beneficieze de asistență politico-juridică și să acumuleze experiență 
în elaborarea cadrului legislativ național în concordanță cu principiile și nor-
mele europene.

 În cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale Republica Moldova 
a obținut suportul necesar în definirea și implementarea prevederilor con-
ceptului administrării publice locale și regionale trasate în Carta Europeană 
a Autonomiei Locale, asigurând garantarea participării colectivităților locale 
și regionale la realizarea idealului unirii Europei, participarea consilierilor 
locali și regionali la elaborarea politicilor europene în cadrul CE, susținerea 
democrațiilor noi în formarea structurilor administrative locale eficiente, 
promovarea cooperării interregionale, mai ales a celei transfrontaliere, mo-
nitorizarea desfășurării alegerilor locale și a celor regionale, facilitarea inte-
grării comunităților de migranți, dar și a altor grupuri defavorizate, apropie-
rea cetățenilor de fundamentele democrației locale și regionale prin diverse 
inițiative, promovarea creșterii economice, toleranței și păcii. 

Republica Moldova a ratificat mai multe instrumente juridice de primă 
importanță ale CE, precum Convenția-cadru privind protecția minorităților 
naționale (20 noiembrie 1996); Convenția europeană privind drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului (12 septembrie 1997); Protocolul la 
Convenția europeană privind drepturile și libertățile fundamentale ale omu-
lui (12 septembrie 1997); Protocolul la Convenția europeană privind dreptu-
rile și libertățile fundamentale ale omului (12 septembrie 1997); Carta euro-
peană a autonomiei locale (2 octombrie 1997); Convenția europeană pentru 
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prevenirea torturii și a pedepselor și tratamentelor inumane sau degradante 
(2 octombrie 1997); Acordul general privind privilegiile și imunitățile (2  oc-
tombrie 1997); Protocolul nr. 6 la Acordul general privind privilegiile și 
imunitățile (ratificat la 27 iunie 2001); Carta socială europeană (8 noiem-
brie 2001); Convenția civilă privind corupția (17 martie 2004); Convenția 
europeană privind acțiunile împotriva traficului de ființe umane (19 mai 
2006); Convenția pentru protecția indivizilor în ceea ce privește procesarea 
automată a datelor personale (28 februarie 2008); Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea terorismului (13 mai 2008); Convenția-cadru a 
Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate 
(1 decembrie 2008). 

Precizăm, totodată, că Republica Moldova continuă să se afle sub 
incidența monitorizării, care a fost aplicată din data admiterii în Consiliul 
Europei, fapt care denotă restanțe la capitolele capacitatea de funcționalitate 
a instituțiilor puterii de stat, descentralizarea și independența mass-mediei, 
reforma sistemului de justiție și contracararea corupției. Însă din anumite 
cauze, cu predilecție de ordin subiectiv, procesul de reformă democratică 
prin implementarea obligațiilor și angajamentelor la care a subscris frecvent 
a trenat, rezultatele tergiversărilor soldându-se cu ratarea șanselor de moder-
nizare a sistemului politic și a Republicii Moldova în ansamblu. În același 
timp, vom nota că datorită eforturilor Consiliului Europei exercitate în spe-
cial de Adunarea Parlamentară și de Secretarii Generali, în Republica Mol-
dova au fost realizate mai multe acțiuni de factură democratică, începând 
cu înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, continuând cu adoptarea mai multor 
acte legislativ-normative sub formă de coduri sau legi și finalizând cu dee-
tatizarea mass-mediei. Ridicarea postmonitorizării va fi acel indicator care 
va demonstra că Republica Moldova a înlăturat obiecțiile ce se conțineau 
în rapoartele reprezentanților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 
asigurându-se dezvoltarea statului de drept, reforma justiției și garantarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Elucidând detaliat relațiile dintre Republica Moldova și Organizația Tra-
tatului Atlanticului de Nord, notăm că primele contacte s-au produs prin 
participarea la 20 decembrie 1991 la ședința Consiliului de Cooperare Nord-
Atlantică, transformat în 1997 în Consiliul Parteneriatului Nord-Atlantic. La 
16 martie 1994, Republica Moldova a aderat la inițiativa nord-atlantică de 
cooperare Parteneriatul pentru Pace, lansat la 10 ianuarie 1994, manifestân-
du-și interesul de a participa la implementarea obiectivelor acestui program: 
propagarea ideii de transparență în planificarea apărării naționale, asigura-
rea controlului democratic asupra forțelor armate, sprijinirea capacităților 
și disponibilității naționale de a participa la operații de menținere a păcii 
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întreprinse de ONU și OSCE, dezvoltarea raporturilor de cooperare cu NATO 
în scopul planificării, instruirii și efectuării în comun a exercițiilor orien-
tate spre întărirea capacităților de luptă a participanților la acest program. 
V. Lupan a identificat cinci etape în evoluția relațiilor dintre părți prin inter-
mediul Parteneriatului pentru Pace: semnarea Documentului-cadru; elabo-
rarea Documentului de prezentare; publicarea compendiului de propuneri 
de exerciții și pregătiri profesionale, perfectarea Programului Individual de 
Parteneriat; aderarea la Procesul de Revizuire a Parteneriatului; adoptarea 
Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului. La aceste etape adăugăm 
a șasea, care ține de implementarea Planului Individual de Acțiuni al Parte-
neriatului actualizat, înscriindu-se unele ajustări și racordări la noile realități 
ale documentului precedent.

Notăm că Programul Individual de Parteneriat a devenit gradual un in-
strument de cooperare multidimensională, care include componenta milita-
ră de apărare (controlul asupra armamentului, protecția civilă, prevenirea și 
gestiunea situației de criză, pregătirea cadrelor) și domenii nemilitare (cer-
cetarea științifică, protecția mediului). Procesul de Planificare și Revizuire 
a Parteneriatului pentru Pace a fost inițiat spre a spori nivelul de interope-
rabilitate practică a statelor partenere și a asigura baza metodologică indis-
pensabilă pentru identificarea și evaluarea forțelor și capacităților militare, 
obiectivul urmărit fiind transparența, informarea veridică, asistența mutuală. 
Dialogul prin intermediul Procesului a avut menire să contribuie nu numai la 
asigurarea securității, dar și a democrației, solicitând implicarea instituțiilor 
abilitate ale puterii de stat.

Transformarea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică în Consiliul 
Parteneriatului Euro-Atlantic a contribuit la ridicarea nivelului de cooperare 
dintre părți, aprofundarea dialogului politic și a consultărilor pentru „promo-
varea și sprijinirea reformelor democratice, rezolvarea problemelor comune 
de securitate și schimbului de experiență în domenii-cheie precum securita-
tea frontierelor, combaterea terorismului”. Consiliul Parteneriatului a oferit 
oportunități majore pentru promovarea intereselor naționale ale Republicii 
Moldova la capitolul securitate, dar și pe marginea altor aspecte. 

Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Mol-
dova – NATO, lansat la 19 mai 2006, a urmărit aprofundarea cooperării cu 
structurile și instituțiile europene și euroatlantice, promovarea reformelor 
democratice în diverse domenii, reformarea și modernizarea sectorului de 
securitate și apărare, consolidarea controlului democratic asupra Forțelor Ar-
mate. Documentul conține mai multe linii magistrale de dezvoltare a Repu-
blicii Moldova, însă primordialitatea revine, în accepția noastră, reformării 
prin modernizare a sectorului de securitate și apărare prin realizarea unui 
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pachet de acțiuni și racordării reformelor democratice la standardele europe-
ne, în ambele cazuri rolul determinant fiind rezervat promovării dialogului 
politic dintre părți și cooperării cu instituțiile europene și euroatlantice. 

Principalele obiective strategice asumate de Republica Moldova, potrivit 
Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului, constau în realizarea inte-
grării europene, intensificarea dialogului și aprofundarea relațiilor cu structu-
rile euroatlantice, una dintre acțiunile importante fiind ca „forțele sale armate 
să servească și să protejeze dezvoltarea democratică a statului”,inclusiv prin 
„exercitarea controlului democratic comprehensiv” asupra acestui „element 
de bază al securității naționale”. În acest sens, politicile sectoriale care ur-
mau să fie întreprinse au presupus angajarea persoanelor civile în instituțiile 
militare și consolidarea prezenței lor în sistemul securității naționale, im-
plementarea standardelor euroatlantice în procesul de reformare a Forțelor 
Armate, perfecționarea legislației în domeniul reglementării repartizării 
responsabilităților între structurile supreme din stat și încurajarea participării 
societății civile la examinarea problemelor ce se referă la securitate și apăra-
re, inclusiv prin asigurarea accesului la informație.

IPAP a fost lansat oficial de către Guvernul Republicii Moldova la 
16  iunie 2006 și cuprinde patru capitole de bază: probleme politice și de 
securitate; probleme militare și de apărare; informarea publicului, știința 
și planificarea situațiilor de urgență; aspecte administrative, protejarea in-
formației și resurse, incluse în două părți distincte: obiectivele politice și de 
reformare ale Republicii Moldova (I) și domeniile de reformare ce constituie 
obiect al consultărilor cu NATO (II).

IPAP a fost supus actualizării, procedura fiind inițiată în noiembrie 2009 
de către Republica Moldova pentru a racorda conținutul la „realitățile exis-
tente”. Versiunea actualizată a intrat în vigoare la 18 august 2010 ca urmare a 
„adoptării de către Guvernul Republicii Moldova și aprobării tacite de către 
Aliați”. Reluând în linii mari obiectivele trasate și excluzând acțiunile care au 
fost realizate, varianta actualizată transferă accentul pe consolidarea contro-
lului democratic al Forțelor Armate prin implementarea acțiunilor reliefate 
mai sus, care sunt complementate de oportunitatea demilitarizării instituțiilor 
publice cu mandat de forță, exceptând Trupele de Grăniceri, iar deosebirea 
constând în includerea unui obiectiv nou cu privire la reforma sectorului de 
securitate și apărare în contextul sporiri nivelului de transparență și eficiență 
și se reiterează necesitatea perfectării unei strategii a securității naționale. 
Parteneriatul angajat prin IPAP a dat posibilitate Republicii Moldova să be-
neficieze de asistență „în elaborarea documentelor strategice în domeniul 
securității și apărării, în ameliorarea procedurilor bugetare și de planifica-
re, optimizarea sistemului de instruire militară și consolidarea controlului 
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democratic asupra forțelor armate”, urmărindu-se dezvoltarea capabilității 
lor. Valorificarea acestor oportunități poate fi confirmată prin perfectarea 
Stra tegiei securității naționale a Republicii Moldova.

Considerăm necesar de a sublinia că Summitul Organizației de la Praga 
nu numai a inițiat planurile individuale de acțiuni ale Parteneriatului, dar, 
în același timp,a promovat Conceptul Militar de Apărare împotriva Teroris-
mului și a lansat Planul de Acțiune împotriva Terorismului din cadrul Par-
teneriatului pentru Pace, date fiind eforturile conjugate ale Organizației în 
combaterea acestui flagel. Conceptul reprezintă „baza doctrinară a acțiunilor 
aliate în abordarea amenințărilor teroriste”, pe când Planul a trasat platfor-
ma de cooperare a Alianței cu partenerii în domeniul vizat, „implicând atât 
consultări la nivelul politic, cât și măsurile practice (securitatea frontiere-
lor, exerciții specifice, dezvoltare de capabilități)”. În sensul reliefat de idei, 
sugestiv este că Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica 
Moldova – NATO din 2006 conține obiectivul „combaterea terorismului și 
crimei organizate”, pe când textul actualizat a transferat accentul în confor-
mitate cu amenințările noi, „combaterea terorismului” fiind acompaniată de 
„asigurarea apărării cibernetice”.

Conform Planului din 2006, Republica Moldova și-a asumat angaja-
mentul „să aprofundeze cooperarea și coordonarea interinstituțională” cu 
structurile de resort, inclusiv să „stabilească relații de colaborare cu subdi-
viziunile respective din cadrul Secretariatului Internațional al NATO și din 
țările membre” în scopul contracarării terorismului internațional, crimei or-
ganizate și traficului de ființe umane. Planul de Acțiuni actualizat urmărește 
să acrediteze ideea că Republica Moldova s-a angajat plenipotențiar în pro-
cesele de eficientizare a luptei împotriva acestor flageluri și a întreprins mai 
multe acțiuni, dat fiind că sunt folosite sintagmele „va continua să implemen-
teze”, „va consolida cooperarea și coordonarea” sau „va continua eforturile 
de sporire a protecției împotriva atacurilor cibernetice a sistemelor strategice 
de comunicare și informare”. Problema cyber-terorismului gradual avan-
sează pe prim-plan, înscriindu-se într-un context mai larg și nu este întâm-
plător că la mai multe întruniri este pusă în discuție, inclusiv la Summitul din 
Țara Galilor din 4 –5 septembrie 2014. 

Participarea Republicii Moldova la activitățile de combatere a teroris-
mului și-a găsit expresie prin fondarea la 13 noiembrie 2006 a Centrului 
Antiteror al Serviciului de Securitate și Informare, structură care și-a propus 
realizarea mai multor obiective, precum: coordonarea tehnică a măsurilor de 
prevenire și contracarare a terorismului desfășurate de autoritățile publice 
competente; evaluarea capacităților forțelor antrenate în realizarea politicii 
naționale antiteroriste; estimarea factorilor de risc din partea teroriștilor; 
acordarea asistenței autorităților publice de resort. 
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Urmărind să contribuie la instruirea autorităților naționale în materia 
combaterii terorismului, pe agenda Alianței se află desfășurarea diferitor 
activități de educație și stimulare, cum ar fi atelierul internațional consacrat 
cooperării dintre puterea publică, mass-media și societatea civilă, care a avut 
loc la Chișinău la 8 decembrie 2009 și a vizat implicarea societății civile în 
lupta contra acestui flagel, sau stagiul de formare în problema cyber-teroris-
mului din perioada 12–16 octombrie 2009, organizat de Centrul de excelență 
al Organizației Nord-Atlantice pentru apărare contra terorismului din cadrul 
Programului „Știința în serviciul Păcii și Securității”. Forul a avut ca obiectiv 
evaluarea amenințărilor și riscurilor de tip cyber, consolidarea capacităților 
de acțiune în comun pentru a evita periclitarea cyber-securității la adresa sta-
telor și elaborarea programelor naționale de sensibilizare a factorilor guverna-
mentali de decizie, instituțiile universitar-academice, cercurile de afaceri și 
utilizatorii individuali cu privire la pericolele în domeniul vizat. 

Alt for important găzduit de Republica Moldova a fost Reuniunea Consi-
liului Parteneriatului Euro-Atlantic în formatul Sesiunii Grupului Consultativ 
pentru Politica Atlantică din 16 –17 iunie 2011, la care s-au dezbătut trei teme 
generale: procesele de reforme democratice în vecinătatea estică a Alianței 
Nord-Atlantice și rolul parteneriatelor; securitatea zonei estice a Mării Negre; 
Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic și politica nouă de parteneriat. 

În concluzie notăm că Programul Parteneriat pentru Pace a oferit 
posibilități participanților de a angaja și exercita activități de cooperare în 
mai multe domenii, fiecare protagonist având dreptul să aleagă dimensiunile 
pe care le consideră că se află în conformitate cu interesele și necesitățile 
sale prin aplicarea principiului autodiferențierii. Parteneriatul Euro-Atlantic 
s-a adaptat mediului de securitate de la sfârșitul secolului XX și începutul 
secolului XXI, aplicând dialogul și cooperarea între Tratat și parteneri pentru 
a răspunde exigențelor timpului, dar,totodată,ținând cont de particularitățile 
fiecărui stat participant la acest proces, inclusiv ale Republicii Moldova, lu-
ându-se în calcul mai ales statutul autoproclamat de neutralitate permanentă 
și, prin urmare, consecințele politico-juridice care decurg din această cali-
tate. Textele ambelor planuri de acțiuni pun în lumină statutul de neutrali-
tate al Republicii Moldova și precizează că parteneriatele pot fi folosite în 
scopul optimizării proceselor de reforme în sectoarele apărării și securității 
naționale. Concepția securității naționale face apel la art. 11 al Constituției 
cu privire la neutralitatea permanentă, calitate care „reprezintă principiul de 
bază al conceptului securității naționale”, și, deci, acțiunile desfășurate în 
domeniu se bazează pe acest principiu: asigurarea respectării statutului de 
neutralitate permanentă constituie una dintre liniile directorii ale politicii de 
securitate națională a Republicii Moldova. În același timp, statutul de neu-
tralitate permanentă nu se mai regăsește în lista „criteriilor cărora trebuie 
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să li se conformeze sistemul de securitate națională” stabilite de Strategia 
securității naționale a Republicii Moldova, deși această calitate urmează să 
fie luată în calcul în procesul de promovare a intereselor naționale. Coope-
rarea Republicii Moldova cu NATO se înscrie organic în limitele Consiliu-
lui Parteneriatului Euro-Atlantic și Parteneriatului pentru Pace, ordine care 
„nu aduce atingere statutului constituțional de neutralitate permanentă și nu 
excede cadrul constituțional respectiv”, această calitate determinând cadrul 
relațiilor dintre cele două părți. V. Moraru subliniază că aderarea la Partene-
riatul pentru Pace s-a dovedit a fi importantă pentru Republica Moldova, din 
cauza că i-a oferit posibilități reale de a demonstra caracterul deschis al po-
liticii sale și voința de cooperare cu parteneri în diverse sfere, de a participa 
la edificarea mecanismelor internaționale de menținere a păcii și asigurare a 
securității, facilitându-i integrarea în structurile europene.

Așadar, relațiile dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică 
sunt marcate esențial de doi factori – statutul autoproclamat de neutralitate 
și prezența Federației Ruse în raioanele de est, însă actualmente integrarea 
euroatlantică nu stă pe agenda zilei din cauza dificultăților de ordin constitu-
țional, de mentalitate și de caracter geopolitic. 

Republica Moldova s-a afirmat și s-a consolidat pe arena mondială în 
calitate de stat suveran și independent, fiind promotor al ideilor păcii și co-
operării, urmărind realizarea intereselor naționale edificate pe sistemul de 
valori care predomină în societate și în stat, reflectă oportunitățile strategice 
de soluționat și sintetizează traiectoriile în baza cărora își concepe prezentul 
și viitorul. Republica Moldova a legiferat o politică externă multivectorială, 
situație firească pentru oricare stat, însă implementarea formulei de acest 
caracter s-a exprimat, mai degrabă, prin unilateralitate. Această pendulare, 
reflectându-se în stările de spirit din societate, n-a contribuit la sporirea gra-
dului de credibilitate față de Republica Moldova, din partea nici a unei dintre 
cele două structuri – Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor Indepen-
dente. Actualmente prioritatea strategică rezidă în realizarea parcursului eu-
ropean, asociat cu modernizarea statului și a economiei. 

Victor JUC, 
doctor habilitat în științe politice,  

profesor cercetător

Gheorghe COJOCARU, 
doctor habilitat în istorie,  

conferențiar cercetător
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INTEGRAREA EUROPEANĂ

Republica Moldova este un stat european din punct de vedere geopolitic 
și cultural-civilizațional, realizarea integrării europene și a vocației europe-
ne a poporului său reprezentând două componente ale interesului național. 
Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sub aspect poli-
tico-juridic includ trei etape, în calitate de linii de demarcație servind sem-
narea Acordului de Parteneriat și Cooperare la 28 noiembrie 1994, care a 
stabilit fundamentele instituționale de dezvoltare a raporturilor dintre părți, 
și a Acordului de Asociere la 27 iunie 2014, ridicând cadrul politico-juridic 
al relațiilor dintre semnatari pe o treaptă calitativ nouă. 

Prima perioadă, 1991–1994, nu prezintă în sine altceva decât căutări de 
precizare a pozițiilor și identificarea cadrului juridic de inițiere a dialogului 
politic dintre părți. Luând act de transformările care se desfășurau în spațiul 
ex-sovietic, Comunitatea Economică Europeană demarează la sfârșitul anu-
lui 1991 procesul de redefinire a strategiei sale cu noile state independente, 
acțiuni care, în linii mari, au fost finalizate către octombrie 1992 prin adop-
tarea recomandării Comisiei Europene de a negocia acorduri de parteneriat 
și cooperare. Această decizie a fost fundamentată pe următoarea supoziție: 
Acordul de Cooperare și Comerț încheiat cu fosta Uniune Sovietică devenise 
insuficient pentru țările angajate în procesele de democratizare instituțională 
și edificare a economiei de piață din cauza că este ancorat pe cadrul strict 
comercial-economic, dar, totodată, Acordul European propus unor ţări ex-
socialiste conține prevederi politice și economice pe care statele ex-sovie-
tice, cu excepţia celor baltice, nu sunt în măsură să le îndeplinească în tota-
litate și, prin urmare, li se propune un acord de tip intermediar, ancorat pe 
promovarea cooperării, sprijinirea construcției instituționale și consolidarea 
societății civile, dezvoltarea dialogului politic și deschidere. În acest sens, 
acordurile de parteneriat și cooperare, pe de o parte, și acordurile europe-
ne, pe de alta, prezintă prin esența și caracterul lor două abordări regionale 
distincte ca obiectiv final și spațiu de aplicare, plasând relaţiile dintre părţi 
pe diferiţi vectori. Însă declanşarea negocierilor cu privire la semnarea unui 
acord de parteneriat şi cooperare s-a lăsat mult aşteptată, până la începutul 
anului 1994, iniţiativa demarării dialogului aparținând părţii moldoveneşti, 
care, prin scrisorile oficiale semnate de președintele M. Snegur, a constatat 
că Republica Moldova practic a rămas unica ţară din spaţiul central-european 
a cărei relaţii cu Uniunea Europeană n-a depăşit nici măcar faza incipientă a 
creării cadrului politico-juridic. Totuşi, odată iniţiat, dialogul politic nu s-a 
bucurat de permanenţă şi consecutivitate, principalele cauze fiind:
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1) Republica Moldova nici n-a ştiut cum şi nici n-a putut să se impună 
pentru a fi inclusă în lista de priorităţi strategice ale Uniunii Europene dato-
rită lipsei unei forţe politice eficiente şi consecvente ce s-ar fi identificat cu 
integrarea europeană şi ar fi promovat aceste procese de apropiere graduală 
şi aderare prin activităţi concrete și mediatizate de sensibilizare a europeni-
lor, reformare şi consolidare democratică a capacităților instituţiilor puterii 
de stat, edificare a economiei funcţionale de piaţă;

2) incertitudinea cursului politic promovat de Republica Moldova atât 
în interior, cât şi în exterior, inconsecvență reflectată prin calitatea reforme-
lor şi alternanţa priorităţilor strategice de politică externă, proeurasiatice/
proeuropene, turnuri care au insuflat neîncredere. Concepţia politicii exter-
ne a Republicii Moldova prevede că „integrarea europeană este un obiectiv 
major şi de perspectivă”, însă „stabilitatea politică şi succesul reformelor” 
depinde de caracterul relaţiilor din altă direcţie, care nu este alta decât Co-
munitatea Statelor Independente, mai precis, Rusia, Ucraina și Belarus;

3) chiar dacă Uniunea Europeană a anunţat abordarea diferenţiată a sta-
telor din spaţiul ceseist, luând ca bază aşezarea geografică şi capacităţile 
fiecăruia în parte, totuşi, acestea au fost tratate ca segment de influenţă şi 
interes geopolitic al Federaţiei Ruse, întâietatea cronologică în procese-
le de semnare şi implementare a acordurilor de parteneriat şi cooperare 
aparținând Rusiei. 

Perioada a doua, 1994 –2014, a debutat prin Acordul de Parteneriat şi 
Cooperare din 28 noiembrie 1994, care  a instituţionalizat relaţiile dintre 
părţi ridicându-le la nivel de parteneriat şi fundamentându-le pe valori de-
mocratice şi pe un cadru politico-juridic relativ mai avansat, a consacrat 
Republicii Moldova calitatea de partener direct al Uniunii Europene şi a 
oferit baza normativă necesară pentru angajarea unui dialog autentic pe 
multiple planuri, în special imprimarea dimensiunii politice proceselor de 
cooperare şi identificarea mijloacelor noi pentru permanentizarea dialogu-
lui. Trebuie de remarcat însă, că, deşi are o semnificație deosebită, Acordul 
nu conţine o finalitate politică clară în sensul asigurării integrării europene 
graduale, Republica Moldova fiind circumscrisă unui spaţiu faţă de care 
Uniunea Europeană n-a fost pregătită să abordeze o strategie integraţio-
nistă până la evenimentele declanșate în Ucraina la sfârșitul anului 2013 
şi reconfirmându-i-se  astfel apartenenţa geopolitică de zonă ex-sovietică.

Acordul a stabilit obiectivele parteneriatului între părți, care, potrivit 
art. 1, constau în elaborarea cadrului necesar pentru realizarea dialogu-
lui politic, care să permită dezvoltarea relațiilor politice; promovarea 
comerțului, investițiilor și a relațiilor economice armonioase pentru a 
încuraja dezvoltarea lor durabilă; asigurarea bazei pentru colaborarea în 
domeniile legislativ, economic, social, financiar și cultural; susținerea 
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eforturilor Republicii Moldova de consolidare a democrației, dezvoltarea 
economiei și finalizarea tranziției la economia de piață. Parteneriatul este 
edificat pe respectarea democrației, principiilor dreptului internațional, a 
drepturilor omului și economiei de piață (art. 2), iar dialogul politic 
(art.  6) urma să contribuie la fortificarea relațiilor dintre părți, inclusiv 
prin creșterea nivelului de convergență economică și la sporirea gradului 
de convergență a pozițiilor pe problemele internaționale de interes reci-
proc, cum ar fi stabilitatea și securitatea în Europa, fiind prevăzute anumi-
te proceduri și mecanisme (art. 8).

Părțile contractante s-au angajat, potrivit art. 10, să-și acorde clauza 
națiunii celei mai favorizate în domeniile cu privire la impozite și taxe va-
male pe importuri și exporturi, inclusiv metodele de perceperea lor, regulile 
de achitare a taxelor vamale, tranzitul, depozitarea mărfurilor și transporta-
rea, taxe și alte impozite interne de orice natură aplicate direct sau indirect 
la mărfurile importate, regulile privind vânzarea, cumpărarea, transporta-
rea, distribuirea și folosirea mărfurilor pe piața internă. Însă aceste preve-
deri nu se aplică la avantajele acordate în scopul creării uniunii vamale sau 
zonei de liber schimb, dar și celor care decurg din crearea unei astfel de 
uniuni sau zone. Vom nota, în același timp, că acest document, conform 
art. 4, conține posibilitatea instituirii zonei de liber schimb, prin perfectarea 
unui acord nou, însă în condițiile avansării Republicii Moldova în procesul 
reformei economice, primele consultări fiind preconizate pentru anul 1998, 
dar care, în realitate, au început în 2010.

Acordul de Parteneriat și Cooperare prevede instituirea Consiliului de 
Cooperare abilitat cu examinarea problemelor bilaterale sau internaționale 
de interes comun (art. 82), compus, pe de o parte, din membri ai Consiliului 
Uniunii Europene și ai Comisiei Comunităților Europene, iar pe de alta, 
din membri Guvernului Republicii Moldova, președinția fiind exercitată 
pe rând (art. 83). Consiliul, potrivit art. 84, este asistat de Comitetul de 
Cooperare, compus de reprezentanți ai părților la nivel de înalți funcțio-
nari, delegându-i unele din competențele sale, iar Comitetul Parlamentar 
de Cooperare este format pentru a deveni un for de întruniri și schimburi 
de opinii pentru membrii Parlamentului European și ai Parlamentului Re-
publicii Moldova (art. 87, 88).

Prin urmare, semnificaţia Acordului de Parteneriat și Cooperare constă în 
stabilirea relaţiilor de parteneriat pe orizontală, acest document le instituţio-
nalizează şi trasează domeniile de cooperare, dar fără a conţine o finalitate 
bine definită şi a determina perspectivele de „integrare treptată în Uniunea 
Europeană”, deși în Concepţia politicii externe a Republicii Moldova este 
numit „primul pas în această cale”. Este important de precizat că Direcţia 
„Integrare Europeană” a fost creată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
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numai în ianuarie 1998, iar primul program de guvernare cu adevărat proeu-
ropean, chiar dacă s-a caracterizat prin lacune serioase, ar putea fi numit cel 
propus de Cabinetul I. Sturza în martie 1999. Considerăm, în ordinea reliefa-
tă de idei și acțiuni, că Republica Moldova a întârziat foarte mult la capitolul 
demararea procesului de apropiere de Uniunea Europeană, limitându-se, mai 
degrabă, la o retorică  nu atât speculativă, cât neconcretizată și neașezată pe 
un suport real. În opinia noastră, este o întârziere de circa 20 de ani în materia 
apropierii și realizării integrării europene. 

De fapt, Republica Moldova a încercat de câteva ori să se distanţeze 
conceptual și geopolitic de spaţiul ex-sovietic, sperând la un alt tratament, 
mai preferenţial, din partea Uniunii Europene, cele mai reuşite tentative 
au fost acceptarea ei în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est în 
anul 2001 şi în Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est în anul 2006, 
nemaivorbind de alte structuri şi instrumente subregionale, precum Iniţia-
tiva Central-Europeană (1996), Acordul de liber Schimb în Europa Centra-
lă (2007). Structurile și inițiativele de nivel subregional reprezintă pentru 
Republica Moldova un domeniu important, complementar procesului de 
integrare europeană, asigurându-i avantajul de a participa la activitățile or-
ganismelor plasate în mai multe spații geopolitice: sud-est-european, cen-
tral-european, din bazinul Mării Negre și CSI.  

Referindu-ne succint la participarea în activitățile unor instituții și la 
procesele de cooperare la nivel subregional, subliniem că Republica Mol-
dova a devenit membru deplin al Inițiativei Central-Europene în 1996, iar 
în 2008 a exercitat președinția acestei structuri. Obiectivele Inițiativei Cen-
tral-Europene sunt: consolidarea acestei structuri în calitate de actor subre-
gional prin reorganizarea ei; aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană 
prin lansarea unui parteneriat la nivel politic (participarea Comisiei Euro-
pene la activitățile ICE) și la nivel practic (participarea Comisiei Europene 
la cofinanțarea proiectelor ICE); dezvoltarea bunelor relații de prietenie și 
cooperare între statele membre ale ICE prin promovarea proiectelor axate 
pe schimbul de experiență și pe transferul practicilor eficiente, fiind apro-
bate aproape 150 de proiecte cu caracter multilateral; consolidarea coope-
rării sectoriale prin organizarea reuniunilor de profil în domeniile priorita-
re ale Inițiativei Central-Europene (întrunirile miniștrilor transporturilor, 
turismului, agriculturii și economiei, Summitul Forului Economic, Sum-
mitul Forului Tineretului); colaborarea instituțională între statele membre 
ale organizației și dinamizarea activității experților naționali. Activitatea 
Inițiativei Central-Europene este asigurată prin trei dimensiuni principale: 
guvernamentală, parlamentară și antreprenorială, formate care se bazează 
pe reguli proprii de funcționalitate, iar deciziile sunt adoptate prin consens. 
Republica Moldova a depus eforturi susținute, potrivit documentului final 
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adoptat la Summitul șefilor de guverne ale statelor membre ale Inițiativei 
Central-Europene (Chișinău, 28 noiembrie 2008), finalizând și totalizând 
președinția pentru consolidarea acestei structuri interguvernamentale prin 
promovarea cooperării în spiritul bunei înțelegeri.  

Republica Moldova a aderat la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-
Est la 4 mai 2006, iar prin semnarea la 10 octombrie 2006 a Cartei de bună 
vecinătate, stabilitate, securitate și cooperare în Europa de Sud-Est devine 
de jure membru cu drepturi depline ale acestui for politic. Carta conține un 
cadru favorabil de cooperare în domenii de interes comun, urmărindu-se 
consolidarea relațiilor de bună vecinătate între statele din zonă, pentru trans-
formarea într-un spațiu al păcii, securității, stabilității și colaborării. Efortu-
rile comune depuse în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est 
se axează pe: consolidarea stabilității, securității și relațiilor de bună vecină-
tate, aprofundarea relațiilor economice și comerciale; modernizarea infras-
tructurii în transporturi, comunicații și energetică; promovarea investițiilor; 
cooperarea în domeniile umanitar, social și cultural; colaborarea în dome-
niile justiției, combaterii crimei organizate și a traficului ilicit de droguri 
și arme; contracararea terorismului internațional etc. Republica Moldova a 
exercitat președinția  acestui for în perioada 2008-2009, stabilind următoa-
rele priorități: dezvoltarea dialogului cu Uniunea Europeană și consolidarea 
perspectivei europene a statelor sud-est-europene; promovarea valorilor de-
mocratice și a standardelor europene de dezvoltare în spațiul sud-est-euro-
pean; susținerea și consolidarea păcii și a dezvoltării economice în scopul 
asigurării stabilității, securității și prosperității în Europa de Sud-Est; con-
solidarea și promovarea PCESE pe arena internațională în calitate de „voce 
unită” a regiunii și partener viabil al comunității internaționale; consoli-
darea cooperării cu statele membre ale Uniunii Europene, ale Consiliului 
Regional de Cooperare, cu statele donatoare și organizațiile internaționale. 

Urmărind avansarea dialogului cu Uniunea Europeană, asigurarea dez-
voltării durabile a statelor participante la Procesul de Cooperare în Euro-
pa de Sud-Est și intensificarea implicării subiecților interesați în procesele 
și evenimentele curente din spațiul sud-est-european, Republica Moldo-
va a organizat în anul 2008 mai multe reuniuni ministeriale, la nivel de 
miniștri ai Justiției, miniștri ai Afacerilor Externe sau miniștri ai Sănătății, 
a convocat ședințe ale unor grupuri de coordonare și a organizat conferințe 
științifice privind problemele cooperării regionale și implementării politi-
cilor în domeniile științei și educației etc.

Referindu-ne la activitatea Republicii Moldova în cadrul Consiliului 
Regional de Cooperare, vom preciza că această structură este succesoare 
a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și suport operațional al 
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, la baza activității sale aflân-
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du-se relațiile de parteneriat dintre statele participante la acest for politic, 
statele donatoare și Comisia Europeană. 

Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est reprezintă prin caracterul 
său politico-juridic un acord cadru adoptat la 10 iunie 1999 pentru a încura-
ja și a consolida cooperarea între statele din această subregiune și a facilita, 
coordona și concentra eforturile de asigurare a stabilității și creșterii econo-
mice. În cadrul acestei structuri au funcționat trei departamente sau mese 
rotunde tematice, ancorate pe următorul spectru de probleme: democrație 
și drepturile omului; reconstrucția economică, cooperarea și dezvoltarea; 
securitatea. Rezultatele obținute vizează elaborarea unor acorduri bilatera-
le de liber schimb între statele semnatare, constituirea pieței regionale de 
energie, adoptarea Cartei pentru libertatea mass-mediei, instituționalizarea 
forului regional în materia identificării și remedierii delincvențelor privind 
mediul macroeconomic, inaugurarea Centrului de asistență regională pen-
tru controlul și verificarea armelor. Vom preciza că inițial Pactul a avut ca 
obiectiv de a servi în calitate de platformă pentru canalizarea fondurilor des-
tinate reconstrucției, ulterior a devenit un for de dialog dintre statele mem-
bre și actorii internaționali în vederea identificării problemelor comune și 
elaborării unor strategii comune. La 27 februarie 2008, Pactul de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est se transformă în Consiliul Regional de Coopera-
re, urmărindu-se realizarea unor proiecte extinse de dezvoltare a cooperării. 
Domeniile prioritare includ dezvoltare economică și socială; infrastructură 
și energie; justiție și afaceri interne; cooperare în domeniul securității; dez-
voltarea capitalului uman și cooperare parlamentară. Consiliul este format 
din 46 de state, organizații și instituții financiare internaționale. Consiliul 
este o ramură operațională a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est 
și funcționează ca punct local menit să contribuie la promovarea și consoli-
darea cooperării regionale, dar concentrându-se în Europa de Sud-Est. Rolul 
edificator al Consiliului constă în generarea și coordonarea proiectelor de 
dezvoltare și crearea unui climat politic care să asigure dezvoltarea generală 
economică și socială în Europa de Sud-Est. Consiliul Regional de Coope-
rare are ca misiune facilitarea integrării europene și euroatlantice a statelor 
din Europa de Sud-Est. În perioada mai 2008 – mai 2009, președinția Con-
siliului a fost asigurată de Republica Moldova.  

Punând în lumină altă structură subregională, notăm că Republica Mol-
dova, în calitate de membru fondator al Inițiativei de Cooperare în Europa 
de Sud-Est (creată în 1996), a adoptat Declarația de intenție privind coope-
rarea în cadrul acestei organizații și participă la: realizarea unor proiecte ce 
vizează facilitarea transporturilor și a comerțului, sursele de finanțare fiind 
identificate prin intermediul CRC; combaterea criminalității transfronta-
liere prin instituirea unui oficiu regional pentru schimbul de informații ca 
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parte a centrului de nivel subregional special format; delegarea ofițerilor de 
legătură detașați de la Serviciul Vamal și Ministerul Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova; crearea rețelei energetice în Europa de Sud-Est prin 
implementarea Proiectului  de asistență tehnică și investițională pentru dez-
voltarea pieței energiei electrice din sud-estul Europei în cadrul Consiliului 
Regional de Cooperare. 

Republica Moldova este membru fondator al Inițiativei Cooperării Eco-
nomice a Mării Negre (25 iunie 1992), din 1999 – Organizația Cooperării 
Economice a Mării Negre. Această instituție a fost creată în scopul asigu-
rării păcii, stabilității și prosperității în zonă, promovării cooperării econo-
mice și relațiilor de bună vecinătate între statele participante, ameliorării 
mediului de afaceri și realizării proiectelor comune de investiții private și 
publice. Obiectivele Organizației vizează dezvoltarea și diversificarea co-
operării bilaterale și multilaterale în conformitate cu principiile și normele 
legislației internaționale; îmbunătățirea mediului de afaceri și promovarea 
inițiativei individuale și colective a întreprinderilor și companiilor impli-
cate direct în procesul de cooperare economică; consolidarea încrederii, 
dialogului și cooperării între statele semnatare. Organizația este structu-
rată pe mai multe platforme de cooperare guvernamentală, parlamentară, 
de afaceri, financiar-bancară, academică și științifică, afaceri interne și 
justiție. Domeniile de cooperare sunt canalizate pe comerț, transporturi și 
comunicații, agricultură, mediu înconjurător, energie, turism și învățământ, 
asistență socială, știință și tehnologie, renovare instituțională și bună guver-
nare, combaterea terorismului și a crimei organizate. În 1993, statele mem-
bre ale Inițiativei Cooperării Economice a Mării Negre au instituționalizat 
Adunarea Parlamentară, pentru a realiza scopurile și principiile Declarației 
constituante de la Istanbul din 25 iunie 1992 și unele structuri cu carac-
ter economico-financiar și tehnologic: Consiliul de Afaceri, care include 
Camerele de Comerț și Industrie; Banca Mării Negre pentru Comerț și 
Dezvoltare, abilitată cu finanțarea și realizarea proiectelor comune etc. La 
5  iunie 1998 a fost semnată Carta Cooperării Economice a Mării Negre, in-
trată în vigoare la 1 mai 1999, prin intermediul căreia Organizația a obținut 
identitate juridică internațională, numărând actualmente 12 state membre. 
Prin Declarația de la Istanbul din 25 iunie 2002 domeniile de activitate au 
fost extinse prin preocupări de securitate și stabilitate regională, cooperare 
cu Uniunea Europeană, colaborare cu alte inițiative și structuri regionale. 
Urmărind să se transforme într-o structură mai pragmatică, operațională, 
orientată către acțiune și cu efecte directe asupra selectării și implementării 
unor proiecte majore interstatale, Organizația a identificat noi domenii de 
cooperare, precum: crearea unor rețele regionale de comunicații, pe bază 
de fibre optice; interconectarea sistemelor electrice ale statelor membre, 
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deschise spre conectare cu rețelele din regiune limitrofe; dezvoltarea în 
țările din bazinul Mării Negre a unei infrastructuri de transport, integrate 
sistemului european; constituirea unor conducte de transport al petrolului 
și gazelor naturale. Vom sublinia că aceste obiective, dar și cele precedente, 
mai puțin au fost realizate, valorificarea lor de către Republica Moldova 
reprezentând o oportunitate pentru a se apropia de Uniunea Europeană. În 
anul 2005, Republica Moldova a exercitat președinția organizației și a pro-
movat proiecte în domeniile transporturilor și infrastructurii, energeticii, 
tehnologiilor informaționale și agriculturii.

Finalizând înșiruirea structurilor de cooperare subregională prin reflec-
tarea activității Republicii Moldova în cadrul Acordului de liber schimb în 
Europa Centrală, vom nota că acest instrument a fost fondat în 1992, având 
ca obiectiv facilitarea schimburilor comerciale și a cooperării economice 
a statelor din zona central-europeană. Însă ulterior cadrul de aplicabilitate 
a Acordului a părăsit spațiul central-european din cauza aderării statelor 
fondatoare, dar și a altor state la Uniunea Europeană, actualmente cuprin-
zând țările balcanice necomunitare și Republica Moldova, care a aderat la 
CEFTA la 26 iunie 2007 și s-a raliat eforturilor de edificare a zonei de comerț 
liber în spațiul central și sud-est-european până la 31 decembrie 2010, în 
baza prevederilor Acordului de la București din 19 decembrie 2006. Acest 
Acord conține prevederi cu grad extins de liberalizare a comerțului cu măr-
furi industriale, proceduri de colaborare și coordonare, mecanisme de apli-
care a măsurilor de apărare comercială și de rezolvare a litigiilor comerciale. 
Acordul prevede anularea taxelor vamale de import și export, a restricțiilor 
cantitative și a altor taxe cu efect echivalent în comerțul cu mărfuri industri-
ale și majoritatea produselor agroindustriale. Republica Moldova s-a anga-
jat să consolideze democrația și să creeze o economie funcțională de piață 
în condițiile opțiunii de integrare europeană. Exercitarea de către Republica 
Moldova a mandatului de președinte al CEFTA, preluat la 1 ianuarie 2008, 
s-a canalizat pe organizarea reuniunilor subcomitetelor de profil și întrunirii 
ordinare a Comitetului mixt etc. 

Însă prin lansarea de către Uniunea Europeană a Parteneriatului Estic la 
7 mai 2009, Republica Moldova este „reaşezată” conceptual și geopolitic 
în spaţiul ex-sovietic, iar la 12 ianuarie 2010 sunt inițiate negocierile 
pentru semnarea unui acord de asociere, care este o parte integrantă a aces-
tui program. Precizăm în context că primele solicitări cu privire la demara-
rea negocierilor în vederea redactării unui acord de asociere au fost între-
prinse de președintele P. Lucinschi încă în anii 1996 –1997, aceste solicitări 
fiind de caracter formal, iar președintele V. Voronin declara în 2003, după 
ce a fost legiferată opțiunea de integrare europeană în noiembrie 2002, că 
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aderarea la Uniunea Europeană a devenit o politică de stat prioritară atât pe 
plan intern, cât şi pe plan extern, orientarea externă fiind nu doar un proces 
de revenire la cultura şi civilizaţia europeană, dar şi de racordare la stan-
dardele şi normele politico-economice europene.   

Revenind la situația de la mijlocul anilor ’90 ai secolului XX, notăm că 
interesul destul de redus faţă de Republica Moldova, în sensul că relaţiile 
dintre părţi n-au atins gradul suficient de „maturitate”, şi-a găsit manifes-
tare în perioada relativ îndelungată de ratificare a Acordului de Parteneriat 
și Cooperare de către fiecare stat membru al Uniunii Europene, Acordul in-
trând în vigoare la 1iulie 1998 (pentru comparaţie: la 30 martie 1998 cinci 
ţări din „primul val”, inclusiv Estonia, au declanşat negocierile pe margi-
nea acquis-ului comunitar de integrare în Uniunea Europeană). În afară de 
oportunităţile sus-menţionate, acest document a făcut posibile aprofunda-
rea şi extinderea programului TACIS (Asistență Tehnică Comunității Sta-
telor Independente), care, fiind un mecanism important de implementare a 
Acordului, şi-a lărgit el însuși cadrul de asistenţă tehnologică şi financiară, 
pe de o parte, iar pe de alta, a venit cu suport la edificarea economiei de 
piaţă, angajarea dialogului şi stimularea încrederii între cele două maluri 
ale Nistrului prin identificarea şi realizarea proiectelor comune, consoli-
darea capacităţilor instituţionale şi promovarea cooperării transfrontaliere. 
Se cuvine de subliniat că handicapul Republicii Moldova la capitolul in-
tegrare europeană a devenit sesizabil chiar din start, prin includerea ei nu 
în programul PHARE (Asistență în Reformarea Economică a Poloniei și 
Ungariei), ci în TACIS, primul instrument financiar-tehnologic (PHARE) 
dispunând de capacităţi cu mult mai extinse, cum ar fi buget anual echivalat 
la circa un miliard şi jumătate de euro sau acordarea asistenţei la racordarea 
legislaţiilor naţionale ale ţărilor candidate la standardele Uniunii Europene.

Pasul decisiv în procesul apropierii integrării europene, dar şi cea mai 
mare decepţie ţin de Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care a 
fost considerat, cu o doză de exagerare, un mecanism important de prepara-
re a potenţialilor candidaţi pentru aderare la Uniunea Europeană, supoziţie 
fondată pe articolul 20 al Pactului – Uniunea Europeană apropie regiunea de 
perspectiva unei depline integrări a acestor ţări în structurile sale, iar în cazul 
celor care n-au încheiat acorduri de asociere aceasta se va realiza printr-un 
nou tip de relaţie contractuală. Fără îndoială, pentru Republica Moldova, 
acceptată în Pact la 28 iunie 2001, era foarte important să beneficieze de fon-
durile de stabilizare, fiind identificate 21 de domenii de interes prioritar, însă 
cu mult mai esenţială se dovedea a fi tentativa de a se include în alt spaţiu, 
situat geopolitic şi conceptual mai aproape de Uniunea Europeană. Parado-
xal însă, acest eveniment a coincis în timp cu instaurarea guvernării Partidu-
lui Comuniştilor din Republica Moldova, cu un program vădit proeurasiatic. 
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Or, Republica Moldova n-a putut fructifica plenar oportunităţile apărute, 
dificultăţile fiind de caracter intern (instabilitatea instituţiilor democratice, 
disfuncţionalităţi de comunicare între ramurile puterii de stat, managemen-
tul ineficient al resurselor umane, lipsa unei economii funcţionale de piaţă, 
mediu ostil pentru investitori străini, concurenţă neloială, nivelul redus al 
calităţii vieţii, restanţe serioase la capitolele ajustarea cadrului normativ şi 
libertatea mass-media, asigurarea drepturilor omului, absenţa unei orientări 
proeuropene bine conturate, plenar asumate şi susţinute prin acţiuni con-
crete, cel puţin până în anul 2005). Totodată, nu poate fi trecută cu vederea 
instituţionalizarea unor structuri, altele decât cele trei prevăzute de Acordul 
de Parteneriat și Cooperare, cum ar fi Comisia Naţională pentru Integrare 
Europeană, Comisia Parlamentului Republicii Moldova pentru Integrare 
Europeană. Notăm în același context că dificultățile sunt şi de provenienţă 
externă, fiind de ordin conceptual (Republica Moldova n-a intrat în calcule-
le iniţiale ale autorilor Pactului), geopolitic (apartenenţa la CSI, plasarea în 
sfera de influenţă şi interese a Federaţiei Ruse) şi instituţional (subdiviziunea 
din cadrul Direcţiei Generale 1A a Comisiei Europene abilitată cu gestio-
narea relaţiilor cu Republica Moldova, este responsabilă în acelaşi timp de 
raporturile cu Rusia, Ucraina şi Belarus). Insuccesul major înregistrat este că 
prin participarea la acest proiect Republica Moldova n-a izbutit să semneze 
un acord de asociere și a întârziat în realizarea parcursului european. 

Perspectivele de integrare europeană a Republicii Moldov au fost dimi-
nuate într-o anumită măsură prin lansarea în anul 2002 a  Politicii Europe-
ne de Vecinătate, realizată prin planuri bilaterale de acţiuni, care stabilesc 
agenda reformelor pe termen scurt şi mediu: ţările vecine, fiind supuse „eu-
ropenizării”, dispun de posibilitate de a se apropia de Uniunea Europeană, 
dar fără a avea acces la instituţiile ei fundamentale şi a obţine calitatea de 
stat membru într-un viitor apropiat. Semnat la 22 februarie 2005, Planul de 
Acţiuni Uniunea Europeană-Moldova este un document politic menit să su-
plimenteze Acordul de Parteneriat și Cooperare, care rămânea baza validă 
pentru cooperare, trasează 80 de obiective şi 294 de acţiuni/măsuri de urmat 
în 7 domenii principale, majoritatea dintre ele fiind obiect al responsabilităţii 
autorităţilor Republicii Moldova. 

Planul de Acțiuni a stabilit un set de priorități în domeniile incluse în 
Acordul de Parteneriat și Cooperare, acesta „rămânând baza valabilă pentru 
cooperare dintre Uniunea Europeană și Moldova”. Prioritățile trasate vizează 
depunerea eforturilor susținute pentru soluționarea viabilă a conflictului din 
raioanele de est ale Republicii Moldova; consolidarea stabilității și eficienței 
instituțiilor ce garantează democrația și supremația legii; asigurarea respec-
tării libertății presei și de exprimare; fortificarea capacităților administrative 
și judiciar; ameliorarea climatului investițional prin reforme structurale în 
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vederea asigurării condițiilor nediscriminatorii, transparente și previzibile 
pentru afaceri, inclusiv prin lupta cu corupția; reluarea cooperării cu instituțiile 
financiare internaționale, implementarea acțiunilor vizând reducerea sărăciei, 
consolidarea creșterii economice asigurate de sectorul privat și durabilitatea 
fiscală; progresul spre un sistem eficient de management al frontierei pe toate 
sectoarele hotarului Republicii Moldova, inclusiv pe cel transnistrean; inten-
sificarea luptei împotriva crimei organizate, inclusiv traficul de ființe umane; 
asigurarea eficienței managementului fluxului migrațional, inclusiv inițierea 
procesului vizând încheierea unu acord de readmisie între Republica Moldo-
va și Uniunea Europeană. 

Planul de Acțiuni a fost împărțit în următoarele compartimente: Dia logul 
politic și reformele; Cooperarea pentru soluționarea conflictului transnis-
trean; Reforma și dezvoltarea social-economică; Comerțul, piața și reforma 
regulatorie; Cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne; Transport, 
energie, telecomunicații, mediu și cercetări, dezvoltare și inovații; Contacte-
le interumane. Vom specifica lapidar că prin intermediul acestui document 
părțile au convenit să dezvolte dialogul și cooperarea în domeniul politicii 
externe și de securitate, Uniunea Europeană s-a angajat să-și sporească par-
ticiparea în procesul de identificare a soluțiilor conflictului din raioanele de 
est, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova 
în cadrul hotarelor sale recunoscute internațional, iar cooperarea Republicii 
Moldova în activitățile Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est a fost 
declarată complementară implementării Planului de Acțiuni. Vom remarca, 
de asemenea, acțiunile de pregătire a Republicii Moldova pentru integrare în 
Spațiul European de Cercetare și în cadrul Programelor Comunitare de Cer-
cetare-Dezvoltare, dezvoltare a capacităților în domeniul cercetării și dezvol-
tării tehnologice pentru a susține economia și societatea, intensificare a con-
tactelor și capacității regionale transfrontaliere prin preluarea oportunităților 
și provocărilor care rezultă din extinderea Uniunii Europene, precum și ajus-
tarea sistemului educațional la standardele țărilor comunitare și la prevederile 
procesului de la Bologna.  

Planul de Acțiuni a contribuit la angajarea mai vizibilă şi participativă a 
Uniunii Europene în Republica Moldova: numirea Reprezentantului Special 
pentru Republica Moldova (martie 2005), inaugurarea Delegaţiei Comisiei 
Europene în Moldova (octombrie 2005), instituirea Misiunii de Asistenţă la 
Frontieră în Moldova şi Ucraina (noiembrie 2005), deschiderea Centrului 
Comun de Vize pe lângă Ambasada Ungariei în Republica Moldova (apri-
lie 2007), aprobarea Regulamentului cu privire la introducerea Preferinţelor 
Comerciale Autonome (octombrie 2007), nominalizarea Delegației Uniunii 
Europene (decembrie 2009). 
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Prin urmare, Planul de Acțiuni a actualizat dialogul dintre părţi şi a ex-
tins într-o anumită măsură oportunităţile de cooperare, plasează Republica 
Moldova într-o perspectivă geopolitică ancorată pe conceptele de vecinătate 
şi proximitate europeană, sprijinind participarea în Procesul de Coopera-
re în Europa de Sud-Est. Totuşi, constatând că eforturile de a fi inclusă în 
grupul ţărilor din Balcanii de Vest, care se bucură de un alt tratament, mai 
preferențial, erau cu şanse destul de mici de realizare, din luna august 2007 
Republica Moldova iniţiază redefinirea poziţiilor sale în relaţiile cu Uniunea 
Europeană, în sensul ancorării progresive în spaţiul celor patru libertăţi de 
circulaţie, pedalându-se, mai ales, pe facilitarea regimului de vize şi, impli-
cit, circulaţia liberă a persoanelor.

Lansarea Parteneriatului Estic în 2009 a urmărit identificarea noilor capa-
cităţi de aprofundare a relaţiilor dintre părţi prin extinderea domeniilor coope-
rării atât pe dimensiune bilaterală, cât şi la nivel multilateral, realizată în baza 
„principiilor implicării comune, diferenţierii şi condiţionalităţii”. Domeniile 
principale de cooperare sunt structurate pe patru platforme tematice: demo-
craţia, buna guvernare şi stabilitatea; integrarea economică şi convergenţa cu 
politicile comunitare; securitatea energică; contactele interumane. Se impune 
de remarcat că acest mecanism de finanţare şi de asistenţă din partea Uniunii 
Europene conţine două neajunsuri esenţiale: circumscrie din nou Republica 
Moldova în spaţiul postsovietic şi nu prevede o finalitate politică certă, chiar 
dacă sunt exprimate supoziţii privind abordarea diferenţiată în funcţie de pro-
gresul realizat de fiecare stat. Evenimentele care s-au derulat după Summitul 
Parteneriatului Estic de la Vilnius din 28-29 noiembrie 2013 denotă asupra 
oportunității reformatării acestui mecanism de cooperare printr-o abordare 
diferențiată, date fiind obiectivele pe care participanții le urmăresc.  

Obiectivele generale urmărite prin lansarea Parteneriatului Estic sunt an-
corate pe apropierea politică și economică a statelor semnatare de Uniunea 
Europeană, promovarea securității, stabilității și bunei guvernări, facilitarea 
parteneriatului între structurile societății civile și guvernele statelor partene-
re, încurajarea contactelor între oameni prin liberalizarea regimului de vize 
pe termen lung, îmbunătățirea securității energetice, realizarea reformelor 
structurale și protecția mediului ambiant. Parteneriatul este fundamentat pe 
un spectru de valori, precum democrația și statul de drept, respectarea drep-
turilor omului și libertăților fundamentale, economia liberă de piață și dez-
voltarea durabilă. Parteneriatul cuprinde două dimensiuni: bilaterală, care 
presupune edificarea relațiilor mai strânse între Uniunea Europeană și fiecare 
stat semnatar prin acorduri ce stabilesc caracterul și conținutul raporturilor 
contractuale dintre părți; multilaterală, care prevede elaborarea unui cadru 
nou de cooperare și schimbul de bune practici, fiind stabilite patru platforme 
sau domenii. 
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Implementarea prevederilor ce se conțin în platformele de cooperare 
menționate a solicitat lansarea unor inițiative directorii cu titlul de programe 
sectoriale, care au menire să sprijine realizarea obiectivelor generale pentru 
a obține rezultate fezabile. Astfel, lupta împotriva corupției și reformarea 
administrației publice țin de platforma nr. 1; facilitățile pentru întreprinderile 
mici și mijlocii, buna guvernare în domeniul mediului, comerțul și aproxi-
marea regulatoare în domeniul comerțului în cadrul zonei de liber schimb 
sunt incluse în platforma nr. 2; aspectele ce vizează piețele energetice regio-
nale, asistența energetică și diversificarea livrărilor energetice sunt încadrate 
în platforma nr. 3; promovarea managementului eficient de mediu, preveni-
rea dezastrelor naturale sau a celor provocate de om, fondul pentru finanțarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, programul integrat de gestiune a frontierelor 
se regăsesc în platforma nr. 1.

Uniunea Europeană a pus accentul pe dimensiunea multilaterală a co-
operării, abordând subregiunea ocupată să formeze un spațiu de stabilitate 
la frontierele sale estice prin propunerea unui format nou de colaborare, 
exprimat prin programe sustenabile de reformă democratică. În realitate 
însă această inițiativă n-a impulsionat cooperarea între statele postsovie-
tice, fiecare preferând să negocieze direct și de unul singur cu Uniunea 
Europeană pe marginea problemelor sale din cauza că prioritățile strategice 
și obiectivele urmărite se dovedesc a fi total diferite, chiar dacă am putea 
identifica un substrat comun – modernizarea. Republica Moldova a încercat 
să obțină mai mult, considerând absolut fondat că Uniunea Europeană 
poate să-i acorde asistența necesară pentru realizarea proceselor complexe 
de modernizare a statului și economiei, având ca suport de referință crite-
riile de preaderare și prevederile acquis-ului comunitar. Ținem să subli-
niem că, deși conține mai multe carențe, Parteneriatul Estic trebuie tratat 
ca pe o etapă importantă în realizarea parcursului european al Republicii 
Moldova. 

Prin urmare, relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 
fiind reglementate de Acordul de Parteneriat și Cooperare, au evoluat lent 
şi se caracterizează printr-un grad relativ redus de intensitate şi constanţă. 
O.Serebrian a remarcat că marea nefericire a Republicii Moldova  este că a 
înţeles necesitatea şi în special fezabilitatea integrării europene prea târziu, 
iar majoritatea măsurilor preconizate, potrivit lui A. Thatham şi E. Osmo-
chescu, s-au dovedit a fi declarative şi deci, putem vorbi doar de o etapă iniţi-
ală a cooperării, avansarea fiind destul de lentă din cauza lipsei unei orientări 
clare, în condiţiile că progresul în implementarea prevederilor acordurilor 
încheiate a fost neuniform şi pe diferite domenii ale procesului de reformă. 
Integrarea europeană a Republicii Moldova nu poate fi realizată prin Poli-
tica Europeană de Vecinătate care se dovedeşte a fi numai un instrument de 
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promovare a „integrării regionale în afara hotarelor Uniunii Europene”, dar 
nu și de preaderare, deoarece se referă la diferite cadre instituțional-juridice.

Integrarea Europeană a Republicii Moldova este un proces bidimensional 
care presupune eforturi şi voinţă din partea ambilor parteneri. Acţiunile care 
trebuie realizate de Republica Moldova sunt cu mult mai variate şi mai extin-
se, ea nu va fi „acceptată aşa cum este”, ci numai atunci când va corespunde 
exigenţelor comunitare, cu atât mai mult că Uniunea Europeană, după toate 
probabilităţile, nu va mai fi atât de generoasă, „a obosit” de pe urma extinde-
rilor recente din anii 2004, 2007 și 2013, în condiţiile dificultăţilor generate 
de criza economică şi necesităţii redimensionării politicilor economico-mo-
netare. În același timp, Uniunea Europeană nu poate să facă abstracţie de 
aspiraţiile proeuropene ale Turciei, care se află în plin proces de negocieri pe 
marginea capitolelor  acquis-ului comunitar, chiar dacă din vara anului 2013 
au fost provizoriu sistate, nemaivorbind de năzuinţele statelor din Balcanii 
de Vest, la moment Albania, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Serbia 
și Muntenegru deja dețin calitatea de stat candidat. Nu este exclus, de ase-
menea, că Uniunea Europeană preconizează să elaboreze parametrii unui tip 
elevat de parteneriat, numit privilegiat, fiind adresat în special Turciei, dar și 
altor state, însă fără a oferi acces instituţional la structurile europene. Setul 
de acţiuni ce urmează a fi întreprins de Republica Moldova include mai mul-
te aspecte – instituţional, normativ, diplomatic şi conceptual: 

1) instituţional: pentru coordonarea politicilor de integrare europeană, 
care sunt cu precădere de ordin intern, nu este suficient Departamentul Inte-
grare Europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene, ci se impune formarea Ministerului Integrării Europene, măsură care 
este menită să demonstreze consecvenţa cursului proeuropean şi să faciliteze 
activitatea eventualului negociator-şef;

2) normativ: programele de guvernare trebuie să fie axate pe prevederi-
le acquis-ului comunitar, prin racordarea legislaţiei naţionale la standarde-
le europene și fortificarea capacităților instituționale. În acelaşi context se 
încadrează oportunitatea elaborării în redacţie nouă a două documente de 
semnificație definitorie: strategia naţională de integrare europeană şi con-
cepţia politicii externe a Republicii Moldova. Strategia urmează să fie per-
fectată în baza criteriilor de la Copenhaga/Madrid şi acquis-ului comunitar, 
să fundamenteze integrarea europeană în calitate de ideologie de consolidare 
a coeziunii sociale, fapt care presupune indispensabilitatea susţinerii acestui 
document la nivel naţional de către autorităţile puterii de stat, principalele 
partide politice şi elemente ale societăţii civile.

Concepţia are ca misiune să actualizeze şi să ajusteze la condiţiile şi la 
opţiunile noi priorităţile şi direcţiile principale ale politicii externe a Repu-
blicii Moldova, impunând expres cursul strategic de integrare europeană şi 
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renunțându-se la caracterul declarativ multivectoral, dar ineficient, materia-
lizat prin ideea „nodului de legătură”, din cauza că nu dispune de potenţial 
suficient pentru a exercita un asemenea rol, cu atât mai mult că în condiţiile 
globalizării relaţiile bilaterale, în special de caracter comercial-economic, 
se stabilesc cu precădere direct, fără intermediari. Republica Moldova n-a 
devenit nici „punct de interferență culturală dintre Vest și Est”,intențiile n-au 
rămas decât la nivelul declarațiilor; 

3) diplomatic: pentru a-şi promova eficient imaginea pozitivă, spori gra-
dul de audienţă şi interesa Uniunea Europeană prin argumentarea că ar me-
rita alt tratament, se impune ca Republica Moldova să depună eforturi diplo-
matice susţinute nu numai prin mărirea prezenţei în capitolele europene, dar, 
de asemenea, prin inaugurarea şi acreditarea reprezentanţelor diplomatice 
noi: actualmente, Republica Moldova a acreditat numai 18 reprezentanţe di-
plomatice în statele membre ale Uniunii Europene, iar acestea, la rândul lor, 
toate sunt prezente în Republica Moldova, însă jumătate dintre ele dețin statut 
extins şi deci, reşedinţele lor de bază fiind localizate în capitalele altor ţări. 

4) conceptual: un obstacol serios în calea integrării europene a Republi-
cii Moldova se găsește la nivelul mentalităţilor unor oameni politici, dar şi 
ale unui segment important de cetăţeni, stereotipuri care sunt amplificate de 
factorul geoeconomic, invocându-se nejustificat, în opinia noastră, că adera-
rea la Uniunea Europeană înseamnă abandonarea în regim expres a pieţelor 
tradiţionale, din Comunitatea Statelor Independente, în condiţiile nevalorifi-
cării celor de perspectivă.  

Demararea la 12 ianuarie 2010 a negocierilor cu privire la perfectarea 
unui acord de asociere reprezintă un pas esenţial în procesul de apropiere a 
integrării europene a Republicii Moldova. Este absolut indispensabil ca Re-
publica Moldova nu numai să se angajeze expres în procesul de racordare 
a legislaţiei naţionale la exigenţele Uniunii Europene, dar să-și consolide-
ze capacităţile instituţionale menite să asigure implementarea legilor şi altor 
acte normative adoptate pentru a corespunde cât mai eficient cerinţelor (faţă 
de candidaţi). Însă pentru o perspectivă scurtă este necesar de a implementa 
mai întâi de toate cele două Acorduri - cu privire la liberalizarea regimului 
de vize, intrat în vigoare la 28 aprilie 2014 și cu privire la comerțul liber 
aprofundat și atotcuprinzător. Finalizarea negocierilor pe marginea aces-
tor documente demonstrează că Republica Moldova a devenit un partener 
credibil și stabil, angajat în procesul de reformare și modernizare, bunele 
relații cu Uniunea Europeană reprezentând pentru moment un mecanism 
deter minant și edificator în realizarea procesului de modernizare. 

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană presupune bene-
ficii și costuri de nivel și caracter atât național, cât și sectorial. Principalele 
categorii de costuri care trebuie asumate sunt: 
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1) costuri de adoptare a normelor politice europene, marea lor majoritate 
trebuie valorificate în perioada care precedă integrarea propriu-zisă; 

2) costuri de ajustare și implementare a legislației naționale la standar-
dele definite de normele și politicile europene, majoritatea lor se referă atât 
la nivelul instituțional, cât și la cel microeconomic, ele presupun cuantifica-
rea eforturilor pentru respectarea prevederilor în domenii care fac obiect al 
aquis-ului comunitar;

3) costuri de modernizare a economiei Republicii Moldova, marea ma-
joritate fiind poziționate în timp anterior aderării și vizează „intenții obliga-
torii” pentru dezvoltarea social-economică;

4) costuri provenite din asumarea calității de stat membru al UE, acestea 
fiind achitate în urma realizării integrării europene și presupun contribuții 
la bugetul comunitar și alte plăți de participare la exercitarea activităților în 
cadrul instituțiilor comunitare.

Prin urmare, volumul costurilor este determinat de diferențele dintre 
struc turile instituționale și conținutul politicilor promovate de Republica 
Moldova și de elementele definitorii ale modelului Uniunii Europene. Inte-
grarea europeană reclamă adoptarea, asumarea și implementarea modelului 
comunitar, solicitând costuri aferente de racordare a modelului național și 
asigurare a compatibilității și convergenței lui în raport cu standardele eu-
ropene. În aspect sectorial, majoritatea costurilor provin din nivelul foarte 
scăzut de dezvoltare a unor sectoare, în conformitate cu exigențele Uniunii 
Europene, pe când implementarea prevederilor acquis-ului comunitar, in-
contestabil, cel puțin inițial, se va solda cu repercusiuni negative din cauza 
sporirii costurilor de aliniere și, implicit, scăderea capacității de competitivi-
tate sau chiar dispariția multor unități economice. 

Beneficiile provenite de pe urma realizării integrării europene ar fi: 
1) modernizarea statului și societății, în special contează procesul decât 

obiectivul final, dat fiind că prevederile aquis-ului comunitar vizează peste 
treizeci de domenii care, la rândul lor, includ segmente sectoriale mai mici și 
mai concrete;

2) suplimentarea și diversificarea resurselor financiare pentru realizarea 
politicilor de stat și consolidarea societății civile prin accesul la fondurile 
structurale și de coeziune precum și prin participarea la instituțiile și progra-
mele Uniunii Europene;

3) circulația liberă, în regim liberalizat, a cetățenilor Republicii Moldo-
va în spațiul comunitar, contribuindu-se la dezvoltarea businessului mic și 
mijlociu în Republica Moldova, suplimentarea bugetului de stat și sporirea 
nivelului de trai al oamenilor. 

Cât despre nivelul agenților economici, cel puțin în prima perioadă post-
aderare, există riscul că unii sau mai mulți dintre ei se vor sufoca și nu vor 



– 273 –

putea mobiliza resursele necesare pentru a se înscrie în circumstanțele 
noi, cauzele fiind accesul limitat la resurse financiare, lipsa de personal cu 
experiență și de înaltă calificare, dependența de alte activități-suport, care 
n-au cunoscut dezvoltare, starea insuficientă și nesatisfăcătoare a infra-
structurii. La nivelul acquis-ului comunitar poate apărea riscul implemen-
tării asimetrice, în sensul că nu toate domeniile de activitate sunt acoperi-
te în mod similar, cum ar fi, spre exemplu: dacă standardele de calitate nu 
sunt însoțite de standarde ce vizează protecția muncii, poate să se ajungă la 
creșterea numărului accidentelor de muncă.

Prin urmare, costurile de integrare sunt constituite din costuri buge tare, 
economice și sociale, în sensul de cheltuieli necesare armonizării legislative, 
ajustărilor structurale, consolidării capacităților instituționale, for mării 
personalului. Beneficiile se dovedesc a fi de caracter politic (parti ciparea 
la procesele de adoptare a deciziilor la nivelul UE, sprijinul în consolidarea și 
stabilizarea sistemului și regimului politic, asigurarea securi tății cetățenilor), 
de factură economică (accesul la circulația liberă a mărfurilor, serviciilor și 
capitalurilor, la fondurile comunitare structurale și de coeziune, sporirea flu-
xurilor de investiții străine directe, facilitarea contractării creditelor străine) 
și de natură socială (racordarea sistemelor de protecție socială și ocrotire a 
sănătății la standardele europene, circulația liberă a persoanelor, asigurarea 
protecției juridice în baza dreptului Uniunii Europene, sporirea nivelului de 
trai și a calității vieții oamenilor). Una din prioritățile strategice de carac-
ter economic constă în susținerea prin fonduri europene a reformei agrare, 
complementată de dezvoltarea rurală, care va asigura modernizarea social-
economică prin edificarea unei agriculturi orientată spre piețele comunitare 
și relansarea localităților din mediul rural. În același timp, se va contribui 
la conservarea tradițiilor și dezvoltarea turismului, asigurând „deschiderea” 
pentru cetățenii statelor comunitare.    

Perioada a treia a început la 27 iunie 2014 cu semnarea Acordului de 
Asociere, incluzând și Acordul de Liber Schimb, care a înlocuit Acordul de 
Parteneriat și Cooperare, a cărui valabilitate a expirat la 1 iulie 2008, prelun-
git anual în condițiile că părțile nu exprimau obiecțiuni. Acordul de Asociere 
imprimă relațiilor politico-juridice dintre cele două părți un cadru calitativ 
nou, fiind, după cum am subliniat mai sus, expresie a realizării vocației eu-
ropene a poporului Republicii Moldova. Acordul de Asociere include 7 ti-
tluri: Principii generale; Dialogul politic și reforma, cooperarea în domeniul 
politicii externe și de securitate; Justiție, libertate și securitate; Cooperarea 
în sectorul economic și alte sectoare; Comerțul și aspecte legate de comerț; 
Asistența financiară și prevederi privind combaterea fraudelor și controlul; 
Dispoziții instituționale, generale și finale. 

Acordul a instituit asocierea între Uniunea Europeană și statele mem-
bre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a cărei obiective 



– 274 –

constau, potrivit art. 1 în promovarea asocierii politice și integrării inclu-
siv prin creșterea participării Republicii Moldova la politicile, programele 
și agențiile Uniunii Europene; fortificarea cadrului politic de dialog conso-
lidat în domenii de interes comun; consolidarea democrației și stabilității 
politice, economice și instituționale; promovarea, păstrarea și consolidarea 
păcii și stabilității pe dimensiunea regională și internațională; susținerea și 
sporirea gradului de cooperare în domeniul justiției, libertății și securității 
în vederea consolidării statului de drept, respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale, a mobilității și contactelor interumane; susținerea eforturilor 
Republicii Moldova în dezvoltarea potențialului său economic prin coopera-
rea internațională și armonizarea legislației sale la standardele comunitare; 
crearea condițiilor pentru integrarea graduală a Republicii Moldova pe piața 
internă a Uniunii Europene prin formarea zonei de liber schimb în confor-
mitate cu drepturile și obligațiunile ce decurg din calitatea sa de membru al 
Organizației Mondiale a Comerțului. 

Dialogul politic dintre cele două părți în domeniile de interes comun, 
potrivit art.3, urmărește aprofundarea asocierii politice, respectarea și pro-
movarea principiilor suveranității și independenței, integrității teritoriale și 
inviolabilității frontierelor, supremației legii și bunei guvernări, consolidarea 
cooperării în materia securității și apărării, gestiunii crizelor și abordării pro-
vocărilor globale și regionale pe baza multilateralismului efectiv. Părțile au 
convenit, în baza art. 7, asupra „participării posibile a Republicii Moldova în 
operațiunile civile și militare de gestionare a situațiilor de criză conduse de 
Uniunea Europeană”, însă aceste prevederi nu contravin statutului de neu-
tralitate a Republicii Moldova din cauza că Uniunea Europeană nu este prin 
caracter o organizație politico-militară și desfășoară numai operațiuni post-
conflict, de menținere a păcii, iar Acordul de Asociere nu înseamnă integrare 
politică și nici nu conține calitatea de stat candidat. Conform art. 8, părțile 
au reiterat angajamentul de a identifica o soluție durabilă a conflictului din 
raioanele de est, cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritori-
ale a Republicii Moldova și de a facilita în comun reabilitarea postconflict, 
această problemă rămânând, până la rezolvarea definitivă și fără a aduce 
atingere formatului de negocieri stabilit, pe agenda dialogului și cooperării, 
atât în relațiile mutuale, cât și într-un cadru mai extins, incluzând actorii 
internaționali interesați. În plus, art. 462 admite începutul aplicării Acordului 
de Asociere sau a Titlului V ca parte integrantă a Acordului în zonele din Re-
publica Moldova asupra cărora Guvernul Republicii Moldova nu exercită un 
control efectiv după ce Republica Moldova va asigura implementarea și apli-
carea completă în totalitate sau în parte. În această ordine de idei, Acordul de 
Asociere nu se dovedește a fi un impediment în calea restabilirii integrității 
teritoriale a Republicii Moldova, ci din contra, permite agenților economici 
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din stânga Nistrului să beneficieze de un regim favorabil în raport cu zona 
de liber schimb. 

Altă problemă de semnificație determinantă și edificatoarea pentru rea-
lizarea parcursului european ține de reforma internă, care, în conformitate 
cu art. 4, se rezumă la cooperarea pentru dezvoltarea, consolidarea și spo-
rirea stabilității și eficacității instituțiilor democratice și statului de drept; 
asigurarea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale; rea-
lizarea progreselor în reformarea sistemului judiciar și a cadrului legal în 
vederea asigurării independenței și consolidării capacității sale, garanta-
rea imparțialității și a eficacității organelor de drept; continuarea reformei 
administrației publice,dezvoltarea serviciului public responsabil, eficient, 
transparent și profesionist; asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, 
inclusiv prin aplicarea instrumentelor legale internaționale relevante. Aceste, 
dar și alte prevederi, și-au găsit precizare și dezvoltare în textul Acordului 
de Asociere, fiind îndreptate spre armonizarea legislației naționale la actele 
comunitare și instrumentele internaționale la care se face referință, imple-
mentarea obligațiunilor asumate și, implicit, realizarea obiectivelor trasate.

Cadrul instituțional al dialogului și cooperării prevede înființarea unor 
structuri: Consiliul de Asociere, format din membri ai Consiliului Uniunii 
Europene și ai Comisiei Europene, pe de o parte, iar pe de alta, din mem-
bri ai Guvernului Republicii Moldova este abilitat cu supravegherea și mo-
nitorizarea aplicării și implementarea Acordului, examinarea periodică a 
funcționalității (art. 434) și adoptarea deciziilor care cad sub incidența sa, 
fiind obligatorii pentru părți, poate face recomandări și are competența de 
a actualiza sau modifica anexele ce se conțin, dar fără să aducă atingere 
dispozițiilor specifice din Titlul V (art. 436); Comitetul de Asociere, format 
din funcționari de nivel superior ai părților, care oferă asistență Consiliului 
de Asociere în exercitarea sarcinilor sale (art. 437), care îi poate delega unele 
din competențele sale, inclusiv de a adopta decizii de caracter obligatoriu, iar 
într-o configurație specifică (a Comitetului) poate aborda probleme ce țin de 
Titlul V (art. 438); Comitetul Permanent de Asociere, format din deputați ai 
Parlamentului European și ai Parlamentului Republicii Moldova (art. 440), 
care poate solicita informații de la Consiliul de Asociere privind implemen-
tarea Acordului (art. 441).

Ținem să precizăm că aceste structuri instituționalizate de părți nu le-
zează suveranitatea Republicii Moldova din cauzele că nu sunt de carac-
ter supranațional, nu li se deleghează prerogative suverane, se formează 
componența lor pe bază de paritate numerică, iar funcțiile atribuite se referă 
la evaluarea progreselor înregistrate în implementarea acțiunilor și aplicarea 
măsurilor prevăzute. Republica Moldova nu cedează drepturi suverane și 
nici nu deleghează prerogative suverane, dar se conformează unor reguli și 
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proceduri negociate, acceptate și asumate, de altfel ca și în cazul participării 
în alte instituții de cooperare multilaterală.

Referindu-ne succint la particularitățile și caracterul sensibil al Titlului V, 
care vizează zona de liber schimb, subliniem că în conformitate cu art. 452, 
dacă părțile convin că măsurile necesare prevăzute au fost implementate și 
sunt aplicate, Consiliul de Asociere poate să se pronunțe asupra deschiderii 
mai largi a pieței, iar potrivit art. 458, semnatarii pot încheia acorduri sectoria-
le, în orice domeniu care intră sub incidența cadrului de aplicare a Acordului de 
Asociere, complementându-l ca parte integrantă a relațiilor bilaterale generale.

Considerăm necesar de a specifica, de asemenea, că potrivit art. 157, Acor-
dul nu împiedică menținerea sau instituirea uniunilor vamale, altor zone de 
liber schimb ori aranjamente cu privire la traficul de frontieră, însă în măsura 
în care nu contravin aranjamentelor comerciale prevăzute în conținutul său. 
În acest sens, vom sublinia că, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană nu 
este îndreptat împotriva unor state sau grupuri de state organizate în instituții 
guvernamentale, ci vizează realizarea intereselor naționale și materializarea 
aspirațiilor înscrise în Declarația de Independență. 

Notăm că fiind un document-tip, similar după conținut celui semnat de 
Ucraina, care asigură asocierea politică și integrarea economică. Acordul de 
Liber Schimb este o componentă a Acordului de Asociere, incluzând titlurile 
IV-VI, înlocuiește Preferințele Comerciale Autonome, dar conține unele de-
rogări și amânări de punere în aplicare, oferind timpul necesar pentru racor-
darea titlurilor de mărfuri și produse din Republica Moldova la standardele 
comunitare. Republica Moldova devine o componentă a unui spațiu de liber 
schimb, care în condițiile actuale ar fi un avantaj, iar temerile, mai ales din 
partea Federației Ruse cu privire la posibilitatea reexportului, nu se dovedesc 
a fi fondate, deoarece se conțin prevederi ce solicită obligativitatea certifica-
tului de proveniență. Însă abordată la general, alternativa la capitolul opțiuni 
față de structurile ce realizează procese integraționiste nu se dovedește a fi 
un beneficiu și a contribuit la dezintegrarea elitei politice și a societății. În 
accepția noastră, Republica Moldova trebuie să fie consecventă în valorifi-
carea parcursului european, dat fiind că apropierea de Uniunea Europeană 
se dovedește a fi un mecanism important de consolidare a pozițiilor sale pe 
arena geopolitică din Europa, inclusiv în relațiile cu Rusia. Agenda europea-
nă nu reprezintă altceva decât o strategie de modernizare a statului și refor-
mă economică, un rol important revenind reformei agriculturii, care trebuie 
complementată cu politici în domeniul dezvoltării rurale. 

Perspectiva europeană a Republicii Moldova a fost consolidată sub-
stanțial prin Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2014, în cadrul 
căruia este stipulat că prin semnarea Acordului de Asociere nu se finalizează 
relațiile cu Uniunea Europeană. În conformitate cu art. 49 al Tratatului pentru 
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Uniunea Europeană. Georgia, Republica Moldova și Ucraina, c și orice alt 
stat european, au perspective europene și pot cere să devină țări membre ale 
Uniunii, cu condiția să adere la principiile democrației, să respecte libertățile 
fundamentale, drepturile omului, inclusiv ale minorităților și să garanteze 
statul de drept. Trei luni mai târziu, la 26 iunie 2014, Consiliul Uniunii Eu-
ropene a adoptat Agenda de asociere Uniunea Europeană – Republica Mol-
dova, document care conține prioritățile cooperării între părți în perioada 
2014 –2016, urmărindu-se pregătirea implementării Acordului de Asociere, 
inclusiv a componentei privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinză-
tor. Agenda de Asociere înlocuiește Planul de Acțiuni, stabilește o platformă 
actualizată pentru realizarea asocierii politice și integrării economice, inclu-
zând aspecte politice, economice și comerciale. Este de precizat că Agenda 
include un număr limitat de priorități, însă acest fapt nu afectează domeniul 
de acțiune sau mandatul dialogului existent și nu împiedică îndeplinirea an-
gajamentelor asumate, intrate în vigoare sau aplicate provizoriu. Acțiunile 
incluse în Agendă urmează a fi implementate în spiritul obiectivului gene-
ral de asociere politică și integrare economică, cu respectarea principiilor 
transparenței, răspunderii și incluziunii, angajamentului ambelor părți, pen-
tru atingerea unor rezultate tangibile si definite prin aplicarea mijloacelor 
politice, tehnice și financiare corespunzătoare și suficiente, procesul de im-
plementare fiind supus analizei progresului realizat, raportării, monitorizării 
și evaluării anuale. Trebuie de precizat că Agenda de Asociere nu este în sine 
un document de programare financiară și nu substituie exercițiul de progra-
mare financiară întreprins de părți, însă Uniunea Europeană se angajează să 
susțină Republica Moldova în realizarea obiectivelor și priorităților stabilite 
prin utilizarea surselor sale disponibile și încercarea de a coordona suportul 
din partea altor partenerei (ai Republicii Moldova).

Prioritățile Agendei de Asociere includ dialogul politic și reforma; po-
litica externă și de securitate; cooperarea în domeniul justiției, libertății și 
securității; cooperarea economică; comerț și aspecte legate de comerț. Di-
alogul politic și cooperarea în scopul realizării reformelor are ca obiectiv 
consolidarea respectării principiilor democratice, supremației legii și bunei 
guvernări, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și 
implementarea reformelor în următoarele domenii: consolidarea stabilității, 
independenței și eficacității instituțiilor care garantează democrația și statul 
de drept; continuarea reformării sectorului justiției; asigurarea respectării 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Dialogul și cooperarea 
în domeniul Politicii Externe și de Securitate Comună sunt îndreptate spre 
asigurarea convergenței graduale, inclusiv Politica de Securitate și Apărare 
Comună și abordarea în particular a problemelor ce țin de securitate, pre-
venirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză, stabilitatea regională, 
dezarmarea, neproliferarea, controlul armelor și controlul exporturilor. Cât 
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despre cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității, părțile au 
convenit pe marginea acțiunilor comune ce vizează protecția datelor cu ca-
racter personal, migrația, azilul și gestionarea frontierei, reforma poliției, 
prevenirea și combaterea crimei organizate, combaterea drogurilor ilegale, 
colaborarea juridică în problemele civile, comerciale și penale. Prin coope-
rarea economică este urmărită acordarea susținerii Republicii Moldova în 
formarea economiei funcționale de piață și ajustarea graduală a politicilor 
sale la standardele comunitare în conformitate cu principiile directorii de 
stabilitate macroeconomică, finanțe publice solide, sistem financiar robust 
și balanță viabilă de plăți. Vom sublinia, de asemenea, că părțile și-au pro-
pus să exercite cooperarea pentru a facilita integrarea Republicii Moldova 
în Spațiul European de Cercetare, spori participarea Republicii Moldova în 
Programul Orizont 2020, avansarea și implementarea Strategiei Inovațiilor 
pentru perioada 2013-2020 „Inovațiile pentru Competitivitate”, fortificarea 
resurselor umane, materiale și instituționale pentru a îmbunătăți capacitățile 
de cercetare și inovare, extinde participarea Republicii Moldova  în cadrul 
acțiunilor Marie Sklodowska-Curie. 

Considerăm că pentru Republica Moldova și cetățenii săi mult mai con-
venabilă se dovedește a fi integrarea în UE, dar totodată menținând prezența 
și consolidând pozițiile pe „piețele tradiționale” din statele ex-sovietice 
prin acorduri bilaterale, mai ales în condițiile că „piețele de perspectivă” nu 
sunt valorificate. Integrarea europeană presupune costuri structurale multi-
aspectuale, însă beneficiile, în ultimă instanță, incontestabil vor prevala: 
modernizarea țării prin aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o priori-
tate strategică și ideea care poate fi în măsură să contribuie la asigurarea 
coeziunii sociale. Republica Moldova practic este impusă să beneficieze de 
„deschiderea” din partea Uniunii Europene, aceasta este prin excelență o 
oportunitate de valorificat, altfel va continua să naufragieze în zona „gri”, 
rămânând o țară cu nivel scăzut de trai, grad înalt de emigranți de mun-
că, fărâmițată teritorial, instabilă, coruptă și cu restanțe destul de mari la 
capitolele independența justiției, buna guvernare, libertatea mass-media și 
administrație publică eficientă.

Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă prin conținut un 
proces edificator îndreptat spre asigurarea modernizării prin dezvoltare și 
este indispensabil ca acest proces să fie finalizat prin accesul la instituțiile 
comunitare, un jalon important, care nu se dovedește a fi decât un prim-pas, 
fiind asocierea politică și integrarea economică.

Victor JUC, 
doctor habilitat în științe politice, 

profesor cercetător
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SECURITATEA NAŢIONALĂ

Securitatea națională, reprezentând problema stringentă a statului și a 
societății, alcătuită din indivizi, este determinată de două grupuri de fac-
tori aflați în interconexiune și interdependență, al căror echilibru dinamic 
formează esența și conținutul politicilor de securitate. În acest sens, se-
curitatea este prin conținut un fenomen complex care trebuie abordat ca 
stare și ca proces, fiind îndreptat spre promovarea și asigurarea intere-
sului național prin contracararea amenințărilor și riscurilor, minimizarea 
vulnerabilităților, dar și elaborarea cadrului detaliat, coerent și eficient al 
politicilor în domeniu, inclusiv la capitolul sistemul național de securitate 
și elaborarea mecanismelor de implementare a deciziilor adoptate. P.  Hart-
land-Thunberg definește securitatea națională ca fiind capacitatea unei 
națiuni de a-și realiza interesele, M. Louw o asociază cu politica tradițională 
de apărare și cu acțiunile nemilitare ale statului de a-și asigura capacitatea 
de a supraviețui ca entitate politică, conform lui G. Luciani aceasta poa-
te fi definită drept capacitate de a se opune agresiunii din exterior, iar în 
accepția cercetătorilor F. Trager și F. Simonie, securitatea națională este 
o parte a politicii guvernamentale care urmărește drept obiectiv crearea 
condițiilor politicii naționale și internaționale favorabile pentru protejarea 
sau extinderea valorilor naționale vitale împotriva adversarilor existenți 
sau potențiali. Vom aborda securitatea multiaspectual, în conformitate cu 
elaborările Școlii din Copenhaga, acest concept incluzând dimensiunile 
militară, politică, economică, socială și ecologică. Vom aborda securitatea 
națională în relație cu interesul național, ancorându-ne pe aspecte paradig-
matice, prin identificarea și evidențierea amenințărilor și riscurilor, elabo-
rarea politicilor în domeniu și implementarea deciziilor în vederea dimi-
nuării insecurității, a problemelor cu care se confruntă statul și societatea. 

O retrospectivă istorică lapidară denotă că primele structuri instituționale 
menite să asigure securitatea internă și externă a statului în spațiul carpato-
nistrean s-au format odată cu constituirea și consolidarea Ţării Moldovei, 
iar la sud de Carpați – a Ţării Românești. Domnia centralizată din secolul 
al XIV-lea a creat și a dezvoltat un aparat permanent în timp de război: 
oastea mare domnească, formată din slugi domnești și țărani liberi, conduși 
de căpetenii militare domnești, și din cete de țărani dependenți, conduse 
de boieri. În timp de pace, securitatea statului era asigurată de oastea mică, 
constituită din slugi domnești, curteni și slujitori. În perioada medievală, 
paza hotarelor țării era concentrată în cetăți, fiind condusă de pârcălabi. 
Paza curții domnești era constituită din slujitori aflați la dispoziția domnului. 
Un adevărat sistem de fortificații în Moldova a fost realizat de domnii Mol-
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dovei Petru Mușatinul, Alexandru cel Bun și îndeosebi Ştefan cel Mare 
(cetățile Neamț, Suceava, Roman, Soroca, Orhei, Cetatea Albă etc.). În 
secolele XVI–XVII, în organizarea militară au apărut unele modificări 
impuse de situația internă și instaurarea suzeranității otomane. În timp de 
pace, oastea îndeplinea funcții administrative și de pază a hotarelor, în răz-
boaie se alătura oștirii otomane. Ca structură, ea continua să fie compusă 
din trei corpuri: curtenii, slujitorii și mercenarii. În perioada regimului fa-
nariot, paza hotarelor țării a fost încredințată detașamentelor de călărași, 
conduse de marele-hatman. Aceste trupe asigurau securitatea punctelor de 
trecere a hotarelor și a celor vamale. În timpul dominației Rusiei țariste, 
funcțiile de asigurare a securității interne a Basarabiei și a spațiului din 
stânga Nistrului erau exercitate de structurile organelor interne – poliția, 
corpul de jandarmi, serviciile secrete – și de trupele militare dislocate în 
teritoriu. În RASS Moldovenească securitatea internă era prerogativa orga-
nelor afacerilor interne ale Uniunii Sovietice, iar în Basarabia interbelică 
ținea de structurile respective ale României Regale. Procesul de constituire 
instituțională a organelor republicane de securitate ale RSSM a fost inițiat 
la 8 august 1940, prin formarea Direcției Principale a Securității Statului 
în cadrul Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne, care în 1941 
s-a separat într-o structură independentă – Comisariatul Securității Statu-
lui. După 1944 organele securității statului au suferit mai multe schimbări 
instituțional-structurale. În 1946, în baza Comisariatului se organizează 
Ministerul Securității Statului. În 1953, acesta a fost inclus în componența 
Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești, din cadrul căruia în 
1954 se separă Comitetul Securității Statului. Funcțiile organelor secrete 
au fost definitivate prin Regulamentul cu privire la organele securității de 
stat ale URSS (1959). În perioada regimului stalinist acestea au organizat 
represiuni în masă ale populației Republicii sub pretexte arbitrare.

După proclamarea suveranității și a independenței Republicii Moldo-
va, Comitetul Securității de Stat a devenit o instituție guvernamentală a 
securi tății naționale, fiind reorganizat în Ministerul Securității Naționale 
(9  sep tembrie 1991), la 23 decembrie 1999 a fost transformat în Serviciul 
de Informații și Securitate (SIS). Sistemul național de asigurare a securității 
naționale a Republicii Moldova este fondat, instituționalizat și se dezvoltă 
în conformitate cu legislația națională, implementarea politicilor în domeniu 
fiind atribuită autorităților publice supreme, organelor securității și apărării, 
precum și altor autorități publice.  

Documentul fundamental care actualmente reglementează direcțiile, va-
lorile și principiile generale ale asigurării securității naționale a statului este 
Concepția securității naționale a Republicii Moldova (CSN), adoptată prin 
Legea nr. 112 din 22 mai 2008. În conformitate cu prevederile Concepției, 
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securitatea națională reprezintă condiția fundamentală a existenței națiunii 
și a statului moldovenesc și este un obiectiv al guvernării. 

Concepția securității naționale a înlocuit Concepția securității apro-
bată prin Hotărârea Parlamentului nr. 445 din 15 mai 1995. Necesitatea 
elaborării unei noi Concepții a securității naționale a fost determinată de 
schimbările cardinale care au survenit în domeniul securității statului atât 
pe plan național, regional, cât și pe plan global, și au condus la epuizarea 
efectelor juridice ale Concepției din 1995. Aceasta s-a dovedit depășită atât 
de noile amenințări și provocări la adresa securității, inclusiv ale teroris-
mului internațional, cât și de vectorul integrării europene a țării, adoptat cu 
fermitate în anul 2003. Astfel, Concepția din 2008 consfințește ireversibi-
litatea cursului de transformare a țării noastre într-un stat de drept, demo-
cratic, european. Concepția Securității Naționale în varianta anului 1995 nu 
conținea prevederi vizând soluționarea conflictului transnistrean. În noua 
redacție a documentului acest deziderat este trecut pe primul plan în lista 
amenințărilor la adresa securității naționale. 

Concepția securității naționale cuprinde două mari dimensiuni: securi-
tatea statului și securitatea publică. Asigurarea securității statului are drept 
scop cunoașterea, prevenirea și contracararea oricăror acțiuni care constituie 
sau ar putea constitui amenințări sau vulnerabilități la adresa suveranității, 
independenței, securității, ordinii constituționale și integrității teritoriale a 
Republicii Moldova, precum și culegerea de informații despre evoluțiile și 
evenimentele din afara țării întru contribuirea la formularea politicilor exter-
nă, de apărare, economică, energetică etc. Securitatea publică are în vizorul 
său viața, libertatea, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. 

Un element esențial al Concepției este accentuarea neutralității statu-
lui. În conformitate cu art.11 al Constituției, Republica Moldova proclamă 
neutralitatea sa permanentă, statut care garantează că țara noastră nu este 
membru al blocurilor militare și nu admite dislocarea de trupe sau de ar-
mamente ale altor state și ale blocurilor militare pe teritoriul său. Astfel, 
toate acțiunile desfășurate de sistemul de securitate națională al Republicii 
Moldova se bazează pe principiul neutralității. 

Obiectivele securității naționale sunt: asigurarea și apărarea indepen- 
denței, suveranității, integrității teritoriale, ordinii constituționale, dez-
voltării democratice, consolidarea statalității Republicii Moldova. Un loc 
aparte revine apărării și promovării valorilor și intereselor naționale. Se-
curitatea națională cuprinde nu numai securitatea statului, ci și securitatea 
societății, a cetățenilor Republicii Moldova atât în interiorul țării, cât și din-
colo de hotarele ei. Securitatea națională se realizează prin măsuri adecva-
te de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, 
administrativă și militară, prin activitatea de informații, contrainformații, 
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precum și prin depășirea eficientă a crizelor, în conformitate cu legislația 
națională în vigoare și cu normele dreptului internațional. 

Orientarea Republicii Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană, 
menținerea bunelor relații pe plan bilateral și regional, participarea la co-
operarea multilaterală sunt factorii care fac mai sigură apărarea interese-
lor țării și realizarea scopului securității naționale. Pornind de la interesele 
sale naționale, precum și de la angajamentele pe care le impune procesul 
integrării europene, Republica Moldova se ghidează după următoarele li-
nii directoare ale politicii sale de securitate națională: asigurarea respectă-
rii statutului de neutralitate permanentă; restabilirea integrității teritoriale a 
statului, eliminarea prezenței militare străine, consolidarea independenței și 
suveranității statului; menținerea proceselor de integrare europeană într-o 
stare dinamică avansată; asigurarea dezvoltării democratice a societății și 
consolidarea securității interne; dezvoltarea economică și socială ascendentă 
a țării prin accelerarea reformelor de ordin politic, economic și instituțional 
a celor care permit îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană; 
dezvoltarea și valorificarea potențialului uman – principala resursă a țării, 
apărarea cât mai eficientă a intereselor și drepturilor cetățenilor săi în țară și 
peste hotare; consolidarea dimensiunilor economică, socială, energetică și 
ecologică a securității. 

Pentru a atinge obiectivele securității naționale, Republica Moldova 
asigură, de o manieră coordonată cu restul programelor și acțiunilor la ni-
vel național, implementarea politicii sale externe, de securitate și de apă-
rare, va consolida ordinea constituțională, securitatea publică și securita-
tea domeniilor de importanță vitală pentru stat. Procesul de evaluare și de 
analiză a amenințărilor și a riscurilor cu impact asupra securității naționale 
constituie elementul esențial al activității autorităților publice și instituțiilor 
competente, determinând politica statului în domeniul securității naționale. 
Totodată, acest proces creează condiții necesare planificării pe termen 
scurt, de către Executiv, a acțiunilor coordonate ce urmează a fi întreprinse 
în domeniile respective de către instituțiile guvernamentale. 

În altă ordine de idei, Concepția securității naționale identifică mai mulți 
factori de risc care ar putea prejudicia interesele securității naționale. La 
elaborarea variantei precedente, adică a Concepției securității de stat, a 
fost omisă problema conflictului transnistrean. În actuala concepție se sti-
pulează că prezența în raioanele de est ale țării a formațiunilor militarizate 
anticonstituționale, contrar prevederilor legislației Republicii Moldova, an-
gajamentelor internaționale și voinței cetățenilor țării, favorizează consolida-
rea regimului separatist și constituie un factor de perpetuare a statu-quoului. 

Altă amenințare ține de eventualitatea apariției unor tensiuni interetnice. 
Republica Moldova, fiind un stat polietnic, multinațional, este amenințată 
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de posibila apariție a elementelor de șovinism, naționalism și separatism. 
Deși legislația țării la acest capitol este suficient de progresistă și, pentru 
moment, aceste elemente nu sunt pronunțate, se va ține totuși cont de in-
teresele tuturor grupurilor etnice la promovarea politicii interne și externe. 

Pe fundalul descreșterii amenințărilor de ordin militar la adresa secu-
rității internaționale, sporesc amenințările de natură neconvențională, în 
particular globalizarea fenomenului terorismului internațional și pericolul 
proliferării armelor chimice, biologice, radioactive și nucleare, inclusiv 
obținerea acestora de actori nonstatali. Contracararea terorismului inter-
național și a proliferării armelor de distrugere în masă va fi posibilă doar 
prin realizarea la nivel internațional a unor acțiuni coordonate și rapide, 
care reclamă și participarea Republicii Moldova în virtutea angajamentelor 
internaționale asumate. Adițional la acțiunile întreprinse în contextul coo-
perării internaționale, Republica Moldova implementează, pe plan intern, 
măsuri antiteroriste. 

În virtutea amplasării geopolitice a țării și a creșterii dependenței econo-
miei Republicii Moldova de sistemul economic mondial, crizele economice 
la scară globală și regională, instabilitatea de pe piețele străine tradiționale 
sau de interes prioritar pot avea un impact negativ substanțial asupra eco-
nomiei țării. Factorii majori de risc de ordin economic la adresa securității 
naționale a Republicii Moldova sunt generați de dependența excesivă și 
unilaterală a sistemelor autohtone electroenergetice și de distribuție a gaze-
lor naturale de cele monopoliste străine, această dependență constituind și 
sfera de vulnerabilitate internă a statului. Narcomania, alcoolismul, răspân-
direa maladiei HIV/SIDA, bolile contagioase cu pericol sporit pentru soci-
etate, alături de migrația forței de muncă și de rata scăzută a natalității, con-
stituie și ele o amenințare la adresa bunăstării, stabilității sociale și politice 
a țării. Instabilitatea și disfuncționalitatea sistemelor informaționale pot re-
prezenta amenințări accentuate la adresa securității naționale. Dezvoltarea 
progresivă a sistemelor electronice de informații din Republica Moldova, 
gradul lor înalt de interconexiune cu sistemele informaționale internaționale 
facilitează activitatea factorului criminogen în sfera informațională și fac 
să sporească vulnerabilitatea sistemelor respective, inclusiv în sferele de 
importanță primordială pentru securitatea națională. 

Totodată, degradarea mediului, exploziile și incendiile, accidentele la 
întreprinderile energetice, la unitățile economice care utilizează agenți ra-
dioactivi și chimici, la întreprinderile de transport, efectele transfrontaliere 
ale unor astfel de accidente constituie amenințări care, derivând din acti-
vitatea umană, au impact negativ asupra securității naționale. Calamități 
naturale care pot determina situații de urgență în Republica Moldova sunt 
cutremurele de pământ, inundațiile și alunecările de teren. 
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Crima organizată și corupția constituie doi factori de risc major. Cri-
ma organizată, inclusiv cea transfrontalieră, se îmbină uneori cu activita-
tea organizațiilor teroriste și cu proliferarea armelor de distrugere în masă. 
Persistența factorului criminogen creează condiții pentru activizarea aces-
tor două fenomene. În absența unui control asupra raioanelor de est ale 
Republicii și asupra segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucraine-
ne, fenomenul crimei organizate devine o amenințare crescândă la adresa 
securității naționale. Acest factor de risc poate produce efecte negative la 
nivel subregional și regional. Fenomenul corupției afectează grav securita-
tea economică a statului, lezează drepturile omului, subminează structurile 
statului și realizarea progresului social. 

Politica de securitate națională ține cont atât amenințările directe la 
adresa păcii și securității, care sunt, în principal, de natură militară (tero-
rismul internațional, proliferarea armelor de distrugere în masă), cât și cele 
indirecte, care transcend granița dintre politic, economic, social și ecologic 
(statele decăzute, creșterea populației în diverse regiuni, tensiunile de ordin 
etnic și religios, competiția pentru resurse etc.). 

Implementarea prevederilor Concepției securității naționale a solicitat 
elaborarea unei strategii, care a fost adoptată la 15 iulie 2011, respectând 
și angajamentul asumat prin Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului 
cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Actualizat prin Hotărârea 
de Guvern al Republicii Moldova din 18 august 2010. Strategia securității 
naționale a Republicii Moldova conține următoarele compartimente: Intro-
ducere, Interesele naționale și politica de securitate; Consolidarea securității 
naționale prin intermediul politicii externe și al politicii de apărare; Căile 
de asigurare a securității naționale; Sectorul de securitate națională și refor-
ma lui; Asigurarea cu resurse a sectorului de securitate națională; Etapele 
de implementare, procedurile de raportate și de monitorizare.

Strategia securității naționale, potrivit acestui document, este un act po-
litico-juridic pe termen mediu, cuprinzând direcții orientative de activita-
te în domeniu pe un termen de patru – șapte ani, care permite adaptarea la 
evoluțiile interne și externe ale politicii (în materia securității naționale), 
identificarea segmentelor specifice ale sistemului de securitate ce necesită 
reformare și elaborarea unui plan fezabil de implementare a reformelor. Stra-
tegia stabilește criteriile cărora trebuie să li se conformeze sistemul de securi-
tate națională precum: respectarea principiilor statului de drept și a normelor 
de protecție a drepturilor omului; consolidarea instituțiilor și a principiilor 
democratice; creșterea economică; asigurarea controlului civil asupra forțelor 
armate și a structurilor de forță; implementarea principiului de demilitariza-
re a instituțiilor de stat care nu au atribuții de apărare; promovarea bunelor 
relații cu statele vecine; protejarea cuvenită a informațiilor clasificate.
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Important este că pentru prima dată într-un document ce vizează politicile 
de stat sunt reliefate pe larg interesele naționale ale Republicii Moldova, care 
constau în asigurarea și apărarea independenței, suveranității, integrității te-
ritoriale, a frontierelor inalienabile ale statului, asigurarea cetățenilor; respec-
tarea și protejarea drepturilor și libertăților omului, consolidarea democrației 
pentru dezvoltarea statului de drept și a economiei de piață. În același timp, 
sunt identificate principalele amenințări la adresa securității naționale: sără-
cia, subdezvoltarea economică și dependența energetică; conflictul transnis-
trean, tensiunile din zonă și prezența militară străină; coerciția externă; fac-
torul criminogen; corupția; problema de mo gra fică și acutizarea fenomenului 
migrației; sănătatea populației; cala mită țile naturale, poluarea mediului și 
accidentele tehnogene; insecuritatea informațională; instabilitatea sistemului 
financiar-bancar. Riscurile și vulne rabilitățile care pot degenera în amenințări 
în cazul ignorării sau ges tionării lor neadecvate ar fi: insecuritatea societală; 
instabilitatea politică și capacitățile reduse de securizare a frontierei de stat; 
terorismul; insecuritatea alimentară; influența crizelor economice și a celor 
financiare, inclusiv din exterior. În această ordine de idei, capacitatea statu-
lui de a face față provocărilor depinde de ritmul eliminării discrepanțelor la 
capitolul dezvoltare democratică, economică și tehnologică dintre Republica 
Moldova și țările europene dezvoltate. Reperele principale de politică exter-
nă ce țin de asigurarea stării de securitate națională și de promovare eficientă 
a intereselor naționale vizează integrarea în Uniunea Europeană, exercitarea 
unor relații reciproc avantajoase și edificarea unor parteneriate strategice cu 
Uniunea Europeană, inclusiv România, cu Ucraina, Statele Unite ale Ameri-
cii și Federația Rusă, intensificarea cooperării internaționale în vederea pre-
luării practicilor folosite în țările comunitare pentru edificarea unui sector 
funcțional (de securitate națională).

Strategia a definit liniile directorii de reformă a sectorului de securitate 
națională, realizate în conformitate cu standardele și practicile euroatlan-
tice, care vor cuprinde două niveluri: politic – este prevăzută eficientiza-
rea gestiunii acestui sector; tehnic – este orientat spre ridicarea gradului 
de competență operațională, consolidarea capacităților instituționale, de 
personal și a funcționalității structurilor sectorului vizat. În scopul reali-
zării reformelor, au fost definite unele sarcini, printre care: consolidarea 
capacităților de planificare strategică; perfecționarea cadrului instituțional 
și normativ; reformarea forțelor armate; instituirea unui sistem viabil de in-
formare a populației și de comunicare; reformarea trupelor de carabinieri. 
Ținem să subliniem că Strategia a fost elaborată prin abordarea multiaspec-
tuală a securității naționale, având ca suport caracterul multidimensional 
și interdependent, determinat de situația politică, militară și în domeniul 
ordinii publice, economică, socială, energetică, ecologică și de altă natură. 
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În sens general, securitatea este sentimentul individual sau colectiv care 
definește inexistența unor amenințări și pericole externe (fizice, psihice sau 
psihosociale), ce pot împiedica realizarea sau prezervarea unor obiective 
considerate esențiale, precum sunt viața, libertatea și bunăstarea. O națiune 
își poate gestiona starea de securitate doar dacă deține capacități de atin-
gere a unui grad de performanță menit să sesizeze o gamă cât mai largă de 
amenințări, directe sau discrete, energetice, informaționale, financiar-ban-
care, culturale, ecologice etc. La ora actuală, agresiunile care caracterizează 
mediul internațional sunt remodelate în sensul că agresarea indirectă, as-
cunsă, de tip informațional devine o componentă fundamentală, înlocuind 
atacul direct, de tip militar. 

Securitatea națională are două componente fundamentale: securitatea in-
ternă și securitatea externă. Fiecare componentă trebuie gestionată din per-
spective integratoare, mai ales prin managementul eficient al proceselor și 
resurselor, asigurându-se complementaritatea acțiunilor și alocarea resurse-
lor.  Securitatea internă vizează, în special, asigurarea ordinii constituționale, 
prevenirea și combaterea activităților subversive, securitatea socială, ordi-
nea publică și protecția populației, inclusiv în cazul calamităților naturale 
sau al accidentelor industriale. Securitatea internă asigură mediul cel mai 
propice dezvoltării social-economice și realizării bunăstării cetățenilor. 
Securitatea externă reprezintă protecția statului, societății și a persoanei 
împotriva pericolelor și amenințărilor de ordin extern. Aceasta vizează, 
mai ales, activitățile contrainformative ale statelor străine, ale entităților 
statale sau ale structurilor neconstituționale, ale organizațiilor străine sau 
ale reprezentanților lor, agresiunile militare sau alte activități violente care 
subminează temeliile statului, terorismul internațional, criminalitatea trans-
frontalieră și gestionarea conflictelor latente din proximitatea teritorială. 
Securitatea externă include, de asemenea, participarea la diferite misiuni 
internaționale de menținere a păcii. Domeniul securității naționale este ges-
tionat aplicându-se modele conceptuale performante, având capacități de 
sesizare a noilor variabile insecurizante din lumea contemporană. 

În conformitate cu dispozițiile Constituției, Legii securității statului, 
Legii privind organele securității statului și ale altor acte normative, la 
formarea și realizarea politicii de asigurare a securității naționale partici-
pă autoritățile publice supreme în domeniul asigurării securității statului 
(Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, Guvernul și Consiliul Su-
prem de Securitate), organele securității statului (Serviciul de Informații 
și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Serviciul Grăniceri și 
Serviciul Vamal), precum și alte autorități publice abilitate în domeniu 
(Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Armata Națională ). 
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Președintele Republicii Moldova, conform Constituției și legislației în 
vigoare, exercită conducerea generală a activității de asigurare a securității 
statului și este responsabil de starea securității naționale; ia măsurile ne-
cesare privind asigurarea securității statului; coordonează activitatea or-
ganelor securității de stat, forțelor armate, a autorităților publice abilita-
te în domeniu, numește sau propune spre numire conducătorii organelor 
securității de stat și asigură conlucrarea autorităților publice în domeniul 
asigurării securității naționale; instituie și administrează organe consulta-
tive pentru problemele securității de stat; emite decrete cu caracter norma-
tiv cu privire la asigurarea securității statului; poartă tratative și încheie 
tratate internaționale, în numele Republicii Moldova, privind asigurarea 
securității naționale. Președintele Republicii Moldova audiază rapoartele 
conducătorilor organelor securității statului privind rezultatele activității 
acestor organe, respectarea drepturilor și libertăților omului și alte pro-
bleme; de comun acord cu Guvernul, aprobă programele de activitate ale 
organelor securității de stat, stabilește tipurile de informații prezentate de 
aceste organe și modul de comunicare a acestor informații. De asemenea, 
președintele are și atribuții în domeniul apărării: este comandantul suprem 
al forțelor armate; poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, 
mobilizarea parțială sau generală; în caz de agresiune armată îndreptată 
împotriva țării, președintele întreprinde acțiuni pentru respingerea acesteia, 
declară starea de război și le aduce neîntârziat la cunoștința Parlamentului; 
poate lua și alte măsuri în scopul asigurării securității naționale și a ordinii 
publice, în limitele și în condițiile legii. 

În sistemul securității naționale un rol deosebit de important revine 
Consiliului Suprem de Securitate. Acest organ reprezintă pilonul sistemu-
lui național de securitate și are misiunea să analizeze activitatea organelor 
securității statului, ministerelor și a altor autorități publice în domeniul 
asigurării securității naționale, să prezinte recomandări și să ofere consul-
tanță președintelui în promovarea politicilor internă și externă în legătură 
cu securitatea națională. 

Parlamentul Republicii Moldova exercită reglementarea legislativă în 
domeniul asigurării securității statului; aprobă concepția securității națio-
nale și direcțiile principale ale politicii interne și externe a statului pe seg-
mentul de securitate; creează baza juridică a constituirii și a activității orga-
nelor ce asigură securitatea statului, exercită controlul parlamentar asupra 
activității organelor securității de stat, precum și controlul democratic asu-
pra întregului sector de securitate; stabilește și aprobă efectivul unor organe 
ale securității statului și numește conducătorul acestora; exercită controlul 
parlamentar asupra puterii executive, audiază Guvernul în probleme ce țin 
de activitatea acestuia pe segmentul de securitate și acordă votul de încre-
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dere; stabilește frontiera de stat; aprobă volumul alocațiilor bugetare pen-
tru asigurarea securității statului; ratifică și denunță tratatele internaționale 
privind asigurarea securității statului. De asemenea, în temeiul unor preve-
deri din Constituție, Parlamentul aprobă doctrina militară a statului, declară 
mobilizarea parțială sau generală (atribuție pe care, de altfel, o deține și 
președintele țării), declară starea de urgență, de asediu și de război. 

Guvernul Republicii Moldova, fiind autoritatea executivă centrală, asi-
gură executarea legilor și hotărârilor Parlamentului, precum și a decretelor 
președintelui Republicii Moldova privind asigurarea securității statului; 
exer cită conducerea activității autorităților administrației publice privind 
asigurarea securității statului; emite hotărâri și dispoziții privind asigurarea 
securității statului, exercită controlul asupra realizării lor de către ministere 
și alte organe din subordinea sa; instituie, în conformitate cu legislația, orga-
nele securității statului, stabilește structura, funcțiile lor, volumul alocațiilor 
bugetare pentru întreținerea lor; de comun acord cu președintele Republicii 
Moldova, aprobă programele de activitate ale organelor securității statului, 
stabilește tipurile de informații prezentate de aceste organe și modul de prezen-
tare a respectivelor informații; adoptă, în conformitate cu legislația, hotărâri cu 
privire la asigurarea cu pensii, protecția socială și juridică a colaboratorilor 
organelor securității statului și a persoanelor trecute în rezervă, a membrilor 
familiilor lor, precum și a membrilor familiilor cetățenilor care și-au pierdut 
viața apărând securitatea statului; promovează politica externă și internă în 
funcție de interesele asigurării securității statului. De asemenea, Executivul 
este responsabil de capacitatea de apărare a țării, de aprovizionarea forțelor 
armate cu armament, muniții, echipament militar și alte resurse materiale. 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este o structură specializată din ca-
drul Guvernului cu atribuții directe în domeniul menținerii ordinii de drept 
și securității publice. Toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
constituie un organism menit să asigure, cu respectarea strictă a Constituției 
și a altor legi, viața, sănătatea și libertățile cetățenilor, interesele societății 
și ale statului contra atentatelor criminale și a altor atacuri ilegale. Sar-
cinile de bază ale MAI sunt: prevenirea și curmarea crimelor și a altor 
infracțiuni; constatarea și descoperirea infracțiunilor, urmărirea persoane-
lor care le-au comis; menținerea ordinii publice și asigurarea securității 
publice. În Concepția Securității Naționale drept o amenințare directă la 
adresa securității naționale este calificată crima organizată, fapt ce atribuie 
Ministerului Afacerilor Interne responsabilități sporite în domeniul asigu-
rării securității naționale. 

Buna funcționare a sistemului securității naționale este condiționată 
de activitatea altor autorități publice, cu competențe proprii pe multiple-
le dimensiuni ale securității naționale: Ministerul Afacerilor Externe și 
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Integrării Europene, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, 
Ministerul Economiei, Ministerul Mediului etc. 

Conform Legii securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 și Legii 
privind organele securității statului nr. 619 din 31 octombrie 1995, în Re-
publica Moldova există patru structuri specializate în menținerea securității 
statului: Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază 
de Stat, Serviciul Grăniceri, Serviciul Vamal. 

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) este principalul organ speci-
alizat în domeniul securității statului. Serviciului îi revin atribuțiile vizând 
elaborarea și realizarea sistemului de măsuri orientate spre descoperirea, 
prevenirea și contracararea acțiunilor care atentează la valorile consfințite 
de Constituția țării: acțiunile îndreptate spre schimbarea violentă a ordi-
nii constituționale, subminarea sau lichidarea suveranității, independenței 
și integrității teritoriale; activitățile ce contribuie, direct sau indirect, la 
desfășurarea de acțiuni militare împotriva țării sau la declanșarea războiului 
civil; acțiunile militare sau alte acțiuni violente care subminează temeliile 
statului etc. De asemenea, Serviciul de Informații și Securitate desfășoară 
activități informative pentru asigurarea securității statului, activități de 
contrainformații pentru descoperirea, prevenirea și contracararea tentative-
lor și acțiunilor informative și subversive întreprinse de serviciile speciale 
și de organizațiile altor state, asigurarea unui sistem de măsuri de apărare 
a secretelor de stat; asigură Parlamentul, președintele Republicii Moldo-
va și Guvernul cu informațiile necesare soluționării problemelor ce țin de 
asigurarea securității statului; întreprinde măsuri de asigurare contrainfor-
mativă a Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, trupelor de 
grăniceri, a altor formațiuni militare create în condițiile legii, precum și 
a organelor de control și vamale; desfășoară activități de prevenire, 
depistare și curmare a activităților teroriste, inclusiv a celor internaționale, 
a crimei organizate și a corupției. Activitatea Serviciului este coordonată 
de președintele Republicii Moldova și este supusă controlului parlamentar 
(în cadrul Legislativului există o subcomisie pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activității Serviciului de Informație și Securitate, art. 
28 al Regulamentului Parlamentului). Deși o asemenea prevedere există 
și în constituțiile altor țări, supravegherea parlamentară a activității unui 
serviciu secret de informații, în cazul unei democrații tinere precum este 
acea a Republicii Moldova, constituie un fapt remarcabil, cu atât mai mult 
că pentru funcția de președinte al subcomisiei date, cu prerogative destul de 
largi, se alege un reprezentant al opoziției parlamentare. 

Serviciul de Informație și Securitate este un organ unitar centralizat, 
constituit din subunitățile aparatului central și organe teritoriale. Efectivul 
Serviciului este stabilit și aprobat de Parlament. Organele teritoriale ale 
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Serviciului de Informație și Securitate sunt subordonate direct conducerii 
Serviciului, amplasarea lor putând fi diferită de împărțirea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova. Cadrul juridic al activității Serviciului 
îl constituie Constituția Republicii Moldova, Legea securității statului nr. 
618 din 31 octombrie 1995, Legea privind organele securității statului nr. 
619 din 31 octombrie 1995, Legea nr. 753 din 23 decembrie 1999 „Cu pri-
vire la Serviciul de Informații și Securitate”, precum și alte acte legislative, 
decrete ale președintelui Republicii Moldova și hotărâri ale Guvernului. 

Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS) face parte din sistemul 
organelor securității statului, fiind specializat în asigurarea protecției dem-
nitarilor Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în 
Republica Moldova, a membrilor familiilor acestora, precum și în asigura-
rea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora. Din categoria demnita-
rilor care beneficiază de protecție de stat fac parte: președintele Republicii 
Moldova, președintele Parlamentului, prim-ministrul, ex-președinții țării, 
ex-președinții Legislativului, pe perioada stabilită de legislație. 

Activitatea Serviciului de Protecție și Pază de Stat este subordonată 
președintelui Republicii Moldova, fiind reglementată de Constituția Re-
publicii Moldova, Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995, 
Legea privind organele securității statului nr. 619 din 31 octombrie 1995, 
Legea nr. 134 din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază 
de Stat și alte acte normative, precum și de tratatele internaționale la care 
Republica Moldova este parte. 

Serviciul Grăniceri (SG) este o autoritate administrativă centrală, care 
își exercită atribuțiile și promovează politica statului în următoarele dome-
nii: supravegherea și controlul frontierei de stat în scopul combaterii fapte-
lor specifice criminalității transfrontaliere, inclusiv migrației ilegale; asigu-
rarea intereselor Republicii Moldova la frontiera de stat; paza frontierei de 
stat a Republicii Moldova. SG poartă răspundere pentru executarea acor-
durilor internaționale și a legislației Republicii Moldova privind frontiera 
de stat. Activitatea Serviciului Grăniceri este reglementată de Constituție, 
Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995, Legea privind or-
ganele securității statului nr. 619 din 31.10.1995, Legea nr. 108 din 17 mai 
1994 „Privind frontiera de stat”, Legea nr. 162 din 13.07.2007 „Cu privire 
la Serviciul Grăniceri” și alte acte normative. Serviciul Grăniceri asigură 
securitatea militară a statului prin executarea misiunilor de pază a frontierei 
de stat și pregătirea trupelor pentru participarea la acțiuni de luptă în con-
formitate cu planul de aplicare a Forțelor Armate. Din momentul declarării 
stării de asediu sau a stării de război, în caz de necesitate, subdiviziunile 
Serviciului Grăniceri trec în subordinea operativă a Statului-Major General 
al Forțelor Armate și sunt folosite ca unități (subunități) de trupe terestre. 
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Serviciul Vamal (SV) este un organ al securității statului și de adminis-
trare fiscală, cu funcții specifice care decurg din cadrul legislativ național. 
Activitatea Serviciului Vamal este reglementată de Constituție, Codul Vamal 
al Republicii Moldova din 20 iulie 2000, Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000 
Cu privire la serviciul în organele vamale și alte acte normative. Dată fiind 
poziția exclusivă la frontieră a Serviciului Vamal, acestuia îi revine un rol 
esențial în asigurarea securității transfrontaliere și facilitarea comerțului ex-
tern. Serviciul Vamal contribuie, în limitele competenței sale, la asigurarea 
securității economice a statului, la combaterea terorismului internațional, a 
contrabandei, a traficului ilicit de droguri, traficului de ființe umane, arma-
ment și muniții. 

Ca organ al statului însărcinat cu controlul și gestionarea circulației 
mărfurilor la nivel internațional, Serviciul Vamal contribuie la dezvoltarea 
social-economică a statului, asigurând perceperea veniturilor la bugetul de 
stat și facilitarea comerțului. 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (SPCSE) reprezin-
tă un complex de instituții specializate ale statului, ce intră în componența 
Ministerului Afacerilor Interne, care execută, în condițiile legii, sarcini 
în domeniul protecției populației, teritoriului, mediului înconjurător și 
proprietății în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale. Ca-
drul juridic al SPCSE îl constituie Constituția Republicii Moldova, Legea 
cu privire la protecția civilă nr. 271 din 09 noiembrie 1994, Legea Servi-
ciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93 din 05 aprilie 2007, 
alte acte normative, precum și tratatele internaționale la care Republica 
Moldova este parte. 

Sistemul judiciar al Republicii Moldova joacă și el un rol important în 
funcționarea sistemului național de securitate. Scopul său principal constă 
în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, garantate de Constituție și 
de alte acte legislative, apărarea ordinii constituționale și pedepsirea celor 
care au atentat la aceste valori fundamentale. 

Forțele Armate ca element de bază al securității naționale. Organul 
executiv al Comandamentului Suprem care efectuează planificarea strate-
gică și conducerea Forțelor Armate este Statul-Major General al Forțelor 
Armate. Şeful Statului-Major General al Forțelor Armate este șeful Ma-
relui Stat-Major al Armatei Naționale. În componența Statului-Major Ge-
neral al Forțelor Armate intră, de asemenea, șefii marilor state-majore ale 
Serviciului Grăniceri și Trupelor de Carabinieri și alte persoane cu funcții 
de răspundere, numite de către Comandantul Suprem al Forțelor Armate. 
Construcția Forțelor Armate se efectuează pe baza următoarelor principii: 
controlul democratic asupra Forțelor Armate; conducerea unică și centra-
lizată; asigurarea unui nivel înalt de profesionalism al efectivului Forțelor 
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Armate; completarea cu efectiv a Forțelor Armate după principiul mixt; 
asigurarea materială și financiară în conformitate cu necesitățile reale; res-
pectarea drepturilor și libertăților, asigurarea protecției sociale și juridice a 
militarilor și a membrilor familiilor lor. 

Misiunea strategică a Forțelor Armate rezidă în realizarea capacităților 
militare necesare garantării (prin folosirea, în ultimă instanță, a mijloacelor 
militare) suveranității, independenței, integrității teritoriale a țării, asigură-
rii funcționării democrației constituționale, precum și continuării eforturi-
lor de pregătire pentru participarea la operațiile de menținere a păcii în con-
formitate cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Pornind 
de la aceste orientări fundamentale și de la principiile strategiei militare, 
obiectivele militare naționale constau în prevenirea, descurajarea și contra-
cararea unor eventuale agresiuni împotriva țării, în sporirea contribuției la 
menținerea stabilității în regiune. Misiunile strategice ale Forțelor Armate 
pot fi grupate în trei categorii: misiuni realizate pe timp de pace; misiuni 
realizate în situații de criză; misiuni realizate pe timp de război. 

Pe timp de pace, Forțelor Armate le revin următoarele misiuni strategi-
ce: pregătirea pentru curmarea unor eventuale agresiuni – prin menținerea 
capacității de luptă a trupelor, dezvoltarea sistemului de comandă, pregăti-
rea populației și a economiei naționale pentru mobilizare și amenajarea ope-
rativă a teritoriului pentru apărare; participarea la operațiile multinaționale 
de menținere a păcii, desfășurate sub egida ONU sau OSCE; pregătirea 
pentru prevenirea crizelor interne, în cooperare cu instituțiile corespunză-
toare. În situații de criză, Forțele Armate pot participa, în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare și în cooperare cu alte instituții ale statului, 
la următoarele acțiuni: prevenirea acțiunilor destabilizatoare; neutralizarea 
elementelor terorist-diversioniste și a altor formațiuni armate ilegale; paza 
căilor de comunicație ce duc spre anumite obiective; prevenirea proliferării 
armelor convenționale și a celor de distrugere în masă; intervenții în scopul 
apărării cetățenilor și a infrastructurii de bază. 

Forțele Armate pot fi utilizate în cazul unor calamități naturale, avarii și 
catastrofe, la solicitarea Guvernului, în condițiile legii. Pe timp de război, 
misiunile Forțelor Armate se stabilesc în conformitate cu obiectivul politic 
declarat și cu evaluarea situației strategice. Obiectivul politic trebuie să fie 
definit de autoritățile publice constituționale și să reflecte voința poporului. 
Forțele Armate se compun din Armata Națională, Serviciul Grăniceri și 
Trupele de Carabinieri și se mențin în componența și structura care le per-
mite, pe timp de pace, să fie garant al statalității, neutralității și democra ției 
constituționale, iar din momentul apariției premiselor unei agresiuni rea-
le  – să se desfășoare în măsura care ar garanta apărarea țării și constrânge-
rea agresorului să renunțe la planurile sale. 
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Componenta principală a Forțelor Armate este Armata Națională, ale 
cărei sarcini sunt: respingerea loviturilor aeriene și terestre ale forțelor 
agresoare; cauzarea unor pierderi maxim posibile agresorului; zădărnicirea 
pătrunderii lui în adâncul teritoriului țării; crearea de premise pentru înce-
tarea acțiunilor militare și încheierea păcii în condiții care să corespundă 
intereselor naționale ale Republicii Moldova. 

Trupele de Carabinieri (trupele interne ale Ministerului Afacerilor In-
terne) asigură securitatea militară a statului prin executarea misiunilor de 
menținere a ordinii constituționale și de drept, de pază a obiectivelor im-
portante și de pregătire a trupelor pentru participarea la acțiuni de luptă 
în conformitate cu planul de aplicare a Forțelor Armate. Pe timp de pace, 
Trupele de Carabinieri activează în componența Departamentului Trupelor 
de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. Din momentul declarării 
stării de asediu sau a stării de război, în caz de necesitate, subdiviziunile 
Trupelor de Carabinieri trec în subordinea operativă a Statului-Major Gene-
ral al Forțelor Armate și sunt folosite ca unități (subunități) de trupe terestre. 

Organul central de conducere a pregătirii de luptă în cadrul Forțelor 
Armate este Statul-Major General al Forțelor Armate, căruia îi revin urmă-
toarele sarcini de bază în domeniu: elaborarea documentelor de directivă 
referitoare la pregătirea de luptă a Forțelor Armate; crearea unui sistem 
unic de planificare a pregătirii de luptă; coordonarea pregătirii de luptă a 
formațiunilor militare ale tuturor componentelor Forțelor Armate în scopul 
asigurării unor viziuni unice și al pregătirii practice a efectivului conform 
misiunilor de apărare; controlul asupra îndeplinirii acțiunilor planificate 
privind pregătirea de luptă a componentelor Forțelor Armate. 

Ministerul Apărării (MA) este structura centrală de specialitate care orga-
nizează, coordonează și conduce activitățile în domeniul apărării naționale 
și este responsabil de organizarea și dezvoltarea Armatei Naționale, de pre-
gătirea ei pentru executarea misiunilor de apărare a țării. Printre atribuțiile 
Ministerului Apărării cele mai importante sunt: analiza și propunerea pentru 
Parlament, președinte și Guvern a măsurilor privind organizarea și pregă-
tirea sistemului național de apărare; asigurarea realizării măsurilor adopta-
te de Parlament, președinte și Guvern care vizează îndeplinirea misiunilor 
Armatei Naționale; asigurarea controlului civil asupra Armatei Naționale; 
conducerea nemijlocită a Armatei Naționale; planificarea, organizarea și 
exercitarea controlului asupra activităților de menținere a capacității perma-
nente de luptă și de mobilizare a Armatei Naționale; planificarea și admi-
nistrarea resurselor umane, financiare, materiale și de altă natură destinate 
apărării naționale; elaborarea proiectelor de acte legislative și normative 
privind apărarea națională; planificarea și conducerea activităților de cer-
cetare în domeniul apărării naționale; furnizarea de informații strategice 
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autorităților publice; organizarea conducerii strategice a operațiilor la nivel 
național, care necesită coordonarea problemelor ce țin de apărarea națională 
(militară); elaborarea planurilor de construcție și dezvoltare a efective-
lor Armatei Naționale, de mobilizare și intervenție operativă a acestora, 
de dotare a trupelor cu armament și tehnică militară și de perfecționare a 
efectivelor lor; gestionarea activității Armatei Naționale pentru efectuarea 
operațiilor în cazul stărilor de urgență, de asediu și de război sau în cazul 
trecerii de la o stare la alta și în alte cazuri, atunci când este necesar spri-
jinul autorităților publice; gestionarea activității Armatei Naționale pentru 
efectuarea operațiilor internaționale de reacționare în situații de criză; co-
ordonarea – în cooperare cu comunitatea internațională și în conlucrare cu 
alte organe centrale de specialitate ale administrației publice – a politicilor 
și activităților de susținere a controlului și neproliferării armelor; studierea 
și evaluarea situației politico-militare, determinarea gradului de pericol mi-
litar și a necesarului de apărare, elaborarea, pentru organele supreme ale sta-
tului, a principiilor în vederea întreprinderii măsurilor privind organizarea și 
dotarea Armatei Naționale, pregătirea populației și a teritoriului pentru apă-
rarea țării; participarea la elaborarea direcțiilor principale ale politicii mi-
litare, elaborarea proiectelor de strategii militare, a concepției construcției 
militare în stat; determinarea politicilor pentru activități de asistență în do-
meniul apărării și coordonarea acestora; acordarea asistenței la lichidarea 
consecințelor calamităților naturale, a asistenței umanitare. 

Cooperarea internațională este o componentă a politicii de securitate, 
având drept scop influențarea mediului internațional de securitate de o 
manieră care să corespundă intereselor naționale ale țării. Activitățile de 
politică externă, realizate în contextul implementării politicii de securitate 
națională, sunt orientate spre stabilirea și consolidarea unei rețele de relații 
internaționale și formule cooperante care să diminueze riscul implicării în 
conflicte, iar în cazul conflictelor – să permită soluționarea lor cu eforturile 
comune ale partenerilor externi. 

Republica Moldova a încercat, mai ales după criza transnistreană din 
1992, să dezvolte un sistem de relații complexe cu diverși actori regio-
nali și internaționali care ar permite asigurarea unui nivel înalt de secu-
ritate națională. În cadrul acestui sistem de relații, un rol deosebit pentru 
promovarea politicii externe a Republicii Moldova l-a avut dimensiunea 
economică. Diversificarea zonelor de acces pentru exporturile moldovenești, 
asigurarea securității energetice, atragerea investițiilor străine, promova-
rea standardelor Organizației Mondiale a Comerțului și a altor standarde 
occidentale în comerțul exterior, precum și extinderea zonelor comerțului 
liber reprezintă chestiuni de bază, permanent valabile pe agenda de securi-
tate națională a Republicii Moldova. 
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Stabilitatea, predictibilitatea și continuitatea pozițiilor fundamentale ale 
politicii externe sunt avantajele importante pe care le oferă astăzi Republica 
Moldova partenerilor săi externi. Faptul că republica participă în cadrul 
multor inițiative și organizații internaționale la abordarea și soluționarea 
unor stringente probleme de securitate globală și regională contribuie în 
mod esențial nu numai la consolidarea mediului de securitate națională, 
la ridicarea prestigiului internațional al țării, dar și demonstrează în fața 
comunității internaționale că Republica Moldova nu este doar un stat be-
neficiar de diferite mecanisme internaționale de securitate, dar și un stat 
contribuabil activ la securitatea internațională. 

În linii mari, eforturile Republicii Moldova de consolidare a mediului 
extern de securitate se axează pe următoarele domenii: participarea la efor-
turile internaționale orientate spre gestionarea amenințărilor și provocărilor 
contemporane; procesul de integrare în Uniunea Europeană; cooperarea cu 
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); cooperarea în cadrul 
CSI; consolidarea relațiilor de securitate în bazinul Mării Negre; cooperarea 
la nivel bilateral în domeniul securității. Unul dintre principalele obiecti-
ve pe plan extern vizând consolidarea securității naționale este participa-
rea la eforturile internaționale de gestionare a amenințărilor și provocărilor 
contemporane. Cadrul de cooperare multilaterală, oferit de organizațiile 
internaționale, permite abordarea și soluționarea problemelor de securi-
tate globală și regională, fapt care contribuie la consolidarea securității 
naționale. Republica Moldova este interesată în mod obiectiv să susțină 
activ inițiativele din cadrul ONU, Consiliului Europei, OSCE, CSI și al 
altor organizații internaționale, orientate spre prevenirea și reglementarea 
conflictelor regionale și interne, combaterea terorismului internațional, 
contracararea crimei transfrontaliere, prevenirea degradării mediului am-
biant și a bolilor contagioase, neproliferarea armelor de distrugere în masă, 
eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării etc. 

În cadrul cooperării internaționale, autoritățile țării acordă o atenție 
deosebită participării militarilor moldoveni la misiunile internaționale de 
menținere a păcii și la cele umanitare, fapt ce reprezintă o dovadă a aspira-
țiilor statului de a promova valorile păcii, stabilității și securității atât în 
interiorul țării, cât și peste hotarele ei, devenind astfel un stat care contribuie 
efectiv la fortificarea păcii. Poate fi menționată participarea militarilor mol-
doveni la misiunile OSCE în Cecenia (1997–1999), Kosovo (1998– 1999) 
și 2014, Georgia (din 2000), Macedonia (2001–2002), la misiunile ONU în 
Côte d’Ivoire și Liberia, precum și la cele ale Forței de Stabilizare a NATO 
(SFOR) din Bosnia și Herțegovina. 

În conformitate cu Legea nr. 1156 din 26 iulie 2000 „Cu privire la parti ci-
parea Republicii Moldova la operațiile internaționale de menținere a păcii”, 
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Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 276 din 03.07.2003 și ape-
lul Statelor Unite ale Americii și statelor aliate, din anul 2003, contingente 
ale Armatei Naționale au participat, în diferite perioade, la operația umani-
tară și reconstrucția postconflict din Irak. Începând cu anul 2003, integrarea 
europeană a fost proclamată drept prioritate absolută a politicii externe a 
Republicii Moldova. Această orientare a politicii externe a statului se expli-
că prin faptul că în prezent extinderea Uniunii Europene este un factor stabi-
lizator al sistemului de securitate european ce cuprinde arealul geografic în 
care dezvoltarea democratică, politică și economică este garantată. 

Procesul de integrare europeană și de obținere a calității de membru al 
UE va influența pozitiv și va consolida securitatea Republicii Moldova, va 
asigura instaurarea stabilității și prosperității în țară. În prezent, Uniunea 
Europeană este un partener strategic al realizării obiectivelor de securita-
te națională. În acest sens, problema transnistreană constituie unul dintre 
punctele principale de pe agenda relațiilor dintre țara noastră și Uniunea 
Europeană. Din septembrie 2005, Uniunea Europeană participă, în cali-
tate de observator, în formatul de negocieri pentru soluționarea problemei 
transnistrene. De asemenea, Uniunea Europeană a mediat încheierea unui 
acord de frontieră moldo-ucrainean (2003) și a lansat, în noiembrie 2005, 
Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucrai-
na. Activitatea misiunii s-a dovedit a fi de succes, realizându-se scăderea 
considerabilă a fluxurilor de contrabandă la frontiera moldo-ucraineană, 
mai ales pe segmentul transnistrean. EUBAM a contribuit la sporirea 
capacității Republicii Moldova de analiză a riscurilor și a securității fron-
tierei, la consolidarea relațiilor cu organele de resort ale Ucrainei, precum 
și cu organele europene competente. Republica Moldova susține eforturi-
le țărilor europene orientate spre asigurarea unui sistem durabil de secu-
ritate pe continent. Cooperarea regională, realizată prin intermediul unor 
organizații subregionale, care urmărește scopul facilitării integrării în Uni-
unea Europeană, este un element suplimentar al procesului de consolidare 
a securității în acest spațiu. Republica Moldova participă activ la acțiunile 
specifice desfășurate în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-
Est, Inițiativei de Cooperare în Europa de Sud-Est, Inițiativei Central-Eu-
ropene etc., care urmăresc sporirea stabilității regionale și consolidarea 
stării de securitate în Europa.  

Un partener important al Republicii Moldova în consolidarea obiecti-
velor de securitate națională este Alianța Atlanticului de Nord. Relațiile cu 
această organizație pornesc de la principiul constituțional de neutralitate 
permanentă a Republicii Moldova și se înscriu în limitele Parteneriatului 
Euro- Atlantic și Parteneriatului pentru Pace. Notăm că implementarea Par-
teneriatului pentru Pace a presupus perfectarea Programului Individual de 
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Parteneriat, aderarea la Procesul de Revizuire a Parteneriatului și adoptarea 
Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului. 

Programul Individual de Parteneriat a devenit un instrument de coo-
perare multidimensională care include componenta militară de apărare 
(controlul asupra armamentului, protecția civilă, prevenirea și gestiunea 
situațiilor de criză, pregătirea cadrelor) și domenii nemilitare (cercetarea 
științifică, protecția mediului). Unul dintre conceptele importante ale Pro-
gramului este „autodiferențierea”, fiecare participant, în funcție de interese, 
își asumă acțiunile pe care le consideră necesare de a le implementa. Pro-
cesul de Planificare și Revizuire a Parteneriatului pentru Pace a fost inițiat 
pentru a spori nivelul de interoperabilitate practică a statelor partenere și a 
asigura baza metodologică indispensabilă pentru identificarea și evaluarea 
forțelor și capacităților militare, având ca obiectiv transparența, informarea 
veridică și asistența mutuală în probleme ce vizează securitatea și apărarea.

Summitul de la Praga din 21–22 noiembrie 2002 a propus planuri indi-
viduale de acțiuni ale Parteneriatului, menirea cărora este de a oferi suport 
de cooperare prioritară și preferențială între Alianță și fiecare partener. Pla-
nul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova  – 
NATO, lansat la 12 mai 2006 și actualizat la 18 august 2010 a urmărit 
aprofundarea cooperării cu structurile și instituțiile europene și euroatlan-
tice, promovarea reformelor democratice în diverse domenii, reformarea și 
modernizarea sectorului de securitate și apărare, consolidarea controlului 
democratic asupra Forțelor Armate. Principalele obiective strategice asu-
mate de Republica Moldova constau în realizarea integrării europene, in-
tensificarea dialogului și aprofundarea relațiilor cu structurile euroatlantice, 
o acțiune importantă fiind ca forțele sale armate să servească și să protejeze 
dezvoltarea democratică a statului. Planul Individual include patru capitole 
de bază: probleme politice și de securitate; probleme militare și de apărare; 
informarea publicului, știința și planificarea situațiilor de urgență; aspecte 
administrative, protejarea informației și resurse, incluse în cele două părți 
distincte – obiectivele politice și de reformare ale Republicii Moldova (I) 
și domeniile de reformare ce constituie obiect al consultărilor cu Alianța 
Tratatului Atlanticului de Nord (II). 

Integrarea europeană implică reformarea și modernizarea instituțională. 
Scopul final al acestui amplu proces de reforme este ajustarea principalilor 
indicatori de ordin economic, politic și social la standardele Uniunii Eu-
ropene. În acest scop, Republica Moldova tinde să întrețină relații strânse 
cu statele membre ale Uniunii Europene prin menținerea unui dialog activ, 
prin schimb de experiență, realizarea de proiecte comune etc. De aseme-
nea, pentru Republica Moldova este foarte importantă implementarea stan-
dardelor și practicilor europene în domeniul securității. 
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Date fiind particularitățile relațiilor economice strânse, participarea în 
formatul de negocieri pentru soluționarea problemei transnistrene, pentru 
Republica Moldova o importanță mare are cultivarea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu Federația Rusă. Aceste relații trebuie să se bazeze pe coo-
perare și respect reciproc. Republica Moldova depune eforturi în vederea 
realizării potențialului constructiv al relațiilor bilaterale în sferele politică, 
economică și socială cu Federația Rusă, în promovarea consultărilor care 
vizează probleme internaționale de securitate și schimbul de informații 
conform tratatului de bază dintre cele două state. De o importanță majoră 
pentru securitatea națională sunt relațiile Republicii Moldova cu Statele 
Unite ale Americii. Din 2005, alături de Uniunea Europeană, SUA parti-
cipă în calitate de observator în formatul de negocieri pentru soluționarea 
problemei transnistrene. Aceste relații, atât în cadrul bilateral, cât și multi-
dimensional, implică un dialog politic intens la toate nivelurile, consultări 
privind probleme internaționale de securitate, schimb de informații etc. 

Relațiile cu Ucraina și România – state cu care țara noastră are frontie-
re comune – se bazează pe necesitatea dezvoltării unui parteneriat durabil 
și constructiv. Punctele-cheie ale acestui parteneriat țin de recunoașterea 
valorilor europene comune, de respectul reciproc pentru independența, su-
veranitatea și integritatea teritorială.

Republica Moldova își intensifică relațiile și cu statele din bazinul Mării 
Negre (Georgia, Turcia și Bulgaria) și cu cele din bazinul Mării Caspice 
(Azerbaidjan), urmărind constituirea unui cadru de securitate regională, in-
clusiv pe dimensiunile economică, energetică și ecologică. În acest scop, 
Republica Moldova menține relații cu toate țările partenere, consultări în 
probleme de securitate internațională, de schimb de informații etc. 

Republica Moldova depune eforturi pentru asigurarea securității na- 
țio nale prin contracararea sau minimizarea amenințărilor, riscurilor și vulne-
rabi lităților, atât de sorginte internă, cât și de nuanță externă, care se mani-
festă cu intensitate variată în diferite perioade. Cert este că unele amenințări 
și riscuri se perpetuează, indispensabil fiind, în ordinea reliefată de idei, de a 
regândi politicile de asigurare a securității și a reconfigura sistemul național 
de securitate în contextul proliferării pericolelor reale și potențiale simetri-
ce și asimetrice. Starea de insecuritate este evidentă, impunându-se reforma 
sistemului de securitate și identificarea unor soluții durabile, care ar fi în mă-
sură să contribuie la fortificarea securității naționale a Republicii Moldova. 

Constantin MANOLACHE,
doctor în științe politice, 
conferențiar universitar
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CONFLICTUL DIN RAIOANELE DE EST

Istoria conflictului secesionist din raioanele din stânga Nistrului ale Re-
publicii Moldova și-a luat începutul încă în perioada sovietică, mai precis în 
faza destrămării URSS. Uniunea Sovietică a fost un imperiu moștenit de la 
Rusia țaristă, care a rezistat în timp din cauza caracterului violent și inuman 
al regimului instaurat de bolșevici, regim care a adus popoarelor încorporate 
în imperiu numeroase nenorociri și multe milioane de victime. Unele po-
poare au avut de suferit nu doar în urma represiunilor generate de regimul 
amintit, dar și în urma colapsului acestuia, fenomen care a generat numeroa-
se seisme de ordin politic, social-economic, cultural s.a. În rândul acestora, 
un loc deosebit îl ocupă conflictele regionale, ce au însoţit procesul apariţiei 
unor state independente în spaţiul postsovietic. Una din trăsăturile specifice 
şi foarte importante ale acestui proces rezidă în faptul că schimbarea orân-
duirii sociale în cadrul statelor multietnice ale fostului lagăr socialist, în ma-
joritatea cazurilor, a fost însoţită de prăbuşirea acestor state şi în apariţia pe 
ruinele lor a altora noi, independente, create după modelul statelor naţionale. 
Fără a intra într-o analiză detaliată a fenome nului, trebuie să accentuăm că 
„divorţul” popoarelor s-a realizat într-o formă relativ civilizată în Cehoslo-
vacia. În Iugoslavia, acesta a luat forma unui război civil sângeros. Cazul 
Uniunii Sovietice a devenit, s-ar putea spune, un fel de variantă „de mijloc”, 
implicând în sine trăsături ale ambelor variante. În opinia experţilor, prăbu-
şirea statului sovietic a generat, pe întreg teritoriul său, în jur de 170 de zone 
conflictuale, dintre care în 30 de cazuri conflictele s-au manifestat în formă 
activă, iar în 10 cazuri s-a ajuns la confruntări armate.

Conflictul din raioanele estice ale Republicii Moldova, numit cel mai 
des conflict transnistrean, face parte din categoria celor care, în decursul 
evoluției lor, au trecut prin faza confruntărilor armate. Cele mai importante 
evenimente legate de confruntările militare ţin de prima jumătate a anului 
1992. Această perioadă ocupă un loc aparte în cadrul studiilor ce abordează 
conflictul transnistrean. Totodată, aprecierile date evenimentelor sunt foarte 
contradictorii, în funcție de locul publicării studiilor. Situându-se pe poziţi-
ile regimului separatist, autorii din enclava secesionistă și preponderent din 
Rusia, de regulă, caracterizează evenimentele din 1992 drept o „agresiune” a 
Republicii Moldova împotriva „Republicii Nistrene Moldoveneşti”. Acestor 
abordări se opun numeroase lucrări ale autorilor care apreciază evenimentele 
din 1992, din Republica Moldova, ca fiind un război dus de Rusia cu scopul 
de a-și păstra poziţiile geopolitice în această zonă a Europei. Studiile publi-
cate în Occident acreditează o poziție mult mai policromă, împărțind vina 
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pentru conflictul transnistrean între elitele politice de la Chișinău și cele de 
la Tiraspol și Moscova. 

Conflictul transnistrean s-a manifestat deschis în timpul zbuciumatelor 
evenimente din vara anului 1989, când în Moldova, pe atunci încă republică 
sovietică, a luat naștere o mișcare politică ce milita pentru acordarea de statut 
oficial limbii moldoveneşti (române) şi trecerea ei la grafia latină. De fapt, 
era vorba de confruntarea a două tendinţe de dezvoltare a politicii „restruc-
turării gorbacioviste” în republică: una radicală şi alta conservatoare. Cea 
radicală era reprezentată de un puternic curent naţional, cristalizată în Mişca-
rea Democratică în sprijinul Restructurării şi Clubul „A. Mateevici” – orga-
nizaţii sociale apărute în primăvara şi la începutul verii anului 1988. Partea 
societății ce susținea curentul național s-a radicalizat rapid şi pleda pentru o 
democratizare profundă a tuturor faţetelor vieţii şi demontarea deplină a sis-
temului politic totalitar sovietic, acumulând trăsături de mişcare de eliberare 
naţională. În esenţa ei, această orientare se baza pe etnicii români-moldoveni 
care, în anii regimului sovietic, au fost supuşi unui proces de profundă dez-
naţionalizare prin intermediul unei politici dure de rusificare. 

Pe măsura intensificării procesului de eliberare naţională, din grosul 
mișcării largi și pestrițe a susținătorilor politicii de perestroika în RSS Mol-
dovenească s-a desprins partea non-moldovenească a societăţii, care nu 
găsea în cerinţele de emancipare naţională ale moldovenilor tangenţe cu 
propriile lor interese. În consecință, aceasta a dus la creşterea tendinţelor 
conservatoare asupra politicii de restructurare din Moldova, reprezentate, în 
principal, de o parte considerabilă a minorităţilor naţionale din republică. 
Această tendinţă era exprimată, pe plan politic, de Mişcarea internaţionalistă 
din Moldova denumită „Interfront” (din decembrie 1991 – Mişcarea pen-
tru egalitate în drepturi „Unitate-Edinstvo”). Interfrontul din Moldova opta 
pentru păstrarea modelului sovietic de relaţii interetnice în parametrii lui de 
bază, în cadrul căruia se ignorau în mare măsură trăsăturile etno-culturale 
specifice naţiunii autohtone, făcând ca în viaţa cultural-spirituală să domine 
limba rusă, istoria Rusiei ş.a.m.d. Păstrarea unui asemenea model de relaţii 
interetnice era posibilă doar prin perpetuarea statului unional sovietic, motiv 
pentru care Interfrontul opta necondiţionat pentru menținerea Moldovei în 
componenţa Uniunii Sovietice. Principala bază politică a Interfrontului din 
RSS Moldovenească se afla în Transnistria, suprapopulată de întreprinderi 
industriale direct subordonate Moscovei. În acest sens este emblematic că 
trei dintre cei şase co-preşedinţi ai Interfrontului moldovenesc erau directori 
ai uzinelor din Transnistria – A.I. Bolşakov, A.K.  Belitcenko, G.F. Pologov.

Prima confruntare serioasă dintre tendinţa radicală şi cea conservatoa-
re a politicii de restructurare în Moldova s-a manifestat în aşa-zisele greve 
lingvistice din anul 1989. Preludiul acestor greve a fost telefonograma 
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CC al PCUS, trimisă pe 6 august 1989 pe adresa CC al PC din Moldova, în 
care se spunea: „Nu trebuie lăsate fără pedeapsă acţiunile extremiştilor şi 
instigatorilor conflictelor apărute pe fundal interetnic... În fiece republică 
există oameni de nădejde. Trebuie să ne bazăm pe ei, să-i facem ajutoare ac-
tive ale comitetelor de partid”. Dacă funcţionarii de partid din CC al PCUS 
au folosit un limbaj alegoric în recomandările lor, comuniştii-veterani de 
la Chişinău au identificat foarte concret aşa-numiţii oameni „de nădejde”. 
Într-o adresare către membrii Biroului CC al PCM, comuniştii organizaţiei 
teritoriale de partid SEL-31 scriau univoc: „...poziţia Interfrontului este în-
tru totul identică scopurilor şi principiilor esenţiale ale Statului şi progra-
mului Partidului Comunist”.

Reacţia oamenilor „de nădejde” nu s-a lăsat mult aşteptată. Deja la 14  au-
gust, cea de-a XI-a Sesiune a Sovietului orăşenesc Tiraspol adopta decizia 
prin care cerea anularea Sesiunii Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, 
stabilită pentru 29 august 1989, în cadrul căreia urma să se examineze şi 
să se aprobe proiectele de legi „Cu privire la statutul limbii de stat pe teri-
toriul RSSM” şi „Cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul RSSM”. 
Această decizie a fost precedată de fondarea la Tiraspol, a Consiliului Unit 
al colectivelor muncitoreşti (ОСТК – Обьединённый Совет Трудовых 
Коллективов), în data de 11 august. Acesta urma să devină un fel de armă 
mobilizatoare în mâinile „directorilor roşii”, care au intuit că extinderea miş-
cării de eliberare naţională din Moldova va pune în pericol poziţia lor privi-
legiată. La chemarea OCTK, în 16 august a fost organizată o grevă preven-
tivă de 2 ore, la care s-a cerut amânarea sesiunii SS al RSSM din 29 august 
1989, iar la 21 august s-a declanşat valul de greve instigate de „directorii 
roșii” din Transnistria. E semnificativ că printre primii a intrat în grevă uzina 
„Tocilitmaş”, condusă de către unul din liderii Interfrontului, A.I. Bolşakov. 

Tentativele Interfrontului de a reduce politica restructurării din Moldova 
la nişte modificări cosmetice ale regimului politic şi a stării de lucruri exis-
tente în relaţiile interetnice a întâmpinat indignarea majorităţii populaţiei din 
republică. Drept replică la grevele orientate împotriva emancipării naţionale 
a fost mitingul de proporții și de neegalat prin deciziile adoptate, desfăşurat 
la 27 august 1989 la Chişinău, denumit Marea Adunare Naţională. Chișinăul 
de-a lungul istoriei sale multiseculare nu cunoscuse încă un eveniment de 
o asemenea anvergură. Aproximativ 300 mii de oameni din toate colţurile 
republicii s-au adunat în piaţa principală a capitalei Moldovei pentru a-şi 
exprima adeziunea la politica de democratizare a societăţii şi la principiile 
renaşterii naţionale, pentru a susţine proiectele de lege privind acordarea de 
statut oficial limbii moldovenești (române) şi trecerea ei la grafia latină.

Pe fundalul acestei masive exprimări a voinţei poporului, grevele pro-
vocate de liderii Interfrontului îşi pierdeau din importanţă. Totodată, acţiu-
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nile Interfrontului din Moldova nu se deosebeau principial de cele din alte 
republici ale URSS. Ziarul german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” scria 
despre evenimentele din acele zile: „În Moldova s-a creat o situaţie ana-
logă celei din Estonia. La mai mult de 100 întreprinderi au declarat grevă 
în principal ruşii, revoltându-se împotriva proiectului de lege ce presupune 
acordarea statutului de limbă de stat limbii moldoveneşti, variantă a limbii 
române, prezentat Consiliului Suprem al republicii. Ruşii s-au unit într-o 
grupare numită „Inter-mişcarea”, identică cu „interfronturile” ce activează 
în Republicile Baltice şi în alte republici sovietice în care locuiesc minorită-
ţile naţionale...”.

Aceste aprecieri nepărtinitoare ale unui expert străin care nici nu era 
implicat în lupta politică internă a republicii, denotă falsitatea declaraţiilor 
lansate de apologeţii separatismului transnistrean privitor la unicitatea aşa-
numitului „fenomen transnistrean”. În acelaşi timp, la fel ca şi în alte repu-
blici sovietice, aripa conservatoare a mişcării de restructurare nu a putut face 
faţă concurenţei, propuse de orientarea radicală. Sovietul Suprem al RSS 
Moldoveneşti, dator să ţină cont de opinia majorităţii, a votat legea privind 
conferirea de statut de limbă de stat limbii moldoveneşti (române) şi despre 
revenirea ei la grafia latină. 

În acest context vom sublinia că, deși separatiștii au folosit ca pretext 
pentru acţiunile lor secesioniste legislaţia lingvistică adoptată de Chişinău, 
aceasta, în Republica Moldova, în comparaţie cu alte republici ex-sovietice, 
a fost cu mult mai liberală. La fel şi legislaţia cu privire la cetăţenie. O mi-
siune a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, compusă din 
experţi în conformitate cu aşa-numitul „Mecanism OSCE de la Moscova„, 
vizitând Moldova în ianuarie-februarie 1993, constata următoarele cu privire 
la legislaţia lingvistică: „Luând în consideraţie compoziţia lingvistică a po-
pulaţiei, aceste prevederi [referitoare la legislaţia lingvistică – aut.] satisfac 
cerinţele cu privire la respectul limbilor minoritare. În Parlamentul moldo-
venesc ambele limbi, româna şi rusa, sunt utilizate. Româna se traduce în 
rusă, în timp ce rusa nu se traduce în română, deoarece toţi membrii Parla-
mentului înţeleg şi vorbesc rusa. Unica clauză controversată este articolul 
7, care prevede că anumite persoane, care datorită funcţiei ocupate intră 
în contact cu alţi cetăţeni, trebuie să cunoască limba cetăţenilor la un nivel 
suficient pentru sarcinile lor profesionale. Prin urmare, mulţi vorbitori de 
limbă rusă vor trebui să înveţe româna...„ Comentând legea cu privire la ce-
tăţenie, aceiaşi experţii constatau că „Legea este foarte liberală în acordarea 
cetăţeniei moldoveneşti, extinzându-se practic asupra fiecărei persoane care 
a avut reşedinţă permanentă la data proclamării suveranităţii [23 august 
1990]”.
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Evaluarea misiunii amintite mai sus este pertinentă deoarece, pentru a 
satisface doleanţele populaţiei rusofone din republică, Sovietul Suprem al 
RSSM a acordat limbii ruse statutul de limbă de comunicare interetnică. Dar 
liderii Interfrontului, instigatorii grevelor „lingvistice”, nu s-au mulţumit cu 
acest compromis rezonabil şi au insistat asupra continuării grevelor. Prin 
aceasta, ei au demonstrat că scopul adevărat al grevelor nu era cel de a apă-
ra interesele rusofonilor din republică (aceste interese erau satisfăcute prin 
conferirea statutului de limbă de comunicare interetnică limbii ruse), ci de 
a păstra poziţiile privilegiate ale „guleraşelor albe”, care nu doreau să se 
ostenească studiind limba de stat nici măcar la nivel elementar. Interesele 
”gulerașelor albe” coincideau cu interesele Moscovei de a-și păstra trupele 
în regiune, de a împiedica o eventuală unire a Republicii Moldova cu Româ-
nia și de a menține Republica Moldova în sfera de influență rusă. Ghenadii 
Seleznev, preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, în timpul unei vizite oficiale 
la Chişinău în anul 1992 a declarat: „Noi, ruşii, a trebuit să susţinem Trans-
nistria în conflict. Dacă nu i-am fi susţinut pe transnistreni în conflict, Mol-
dova ar fi fost acum integrată în Romania. 

Revenind însă la situația din Moldova de la începutul anilor ’90, vom 
mai sublinia că situaţia era agravată și din cauza specificului psihologiei 
populației rusofone din republică, care în mare parte s-a stabilit relativ recent 
în RSSM. Aceasta, din cauza politicii naţionale sovietice, la fel ca și în alte 
republici unionale, n-a simțit niciodată nevoia de a se integra în societatea 
și mediul lingvistic și cultural local. „De la lucrătorii de naţionalitate rusă, 
plecaţi să activeze permanent în republicile şi regiunile unionale – afirmă în 
memoriile sale I. I. Bodiul, fostul lider comunist al Moldovei – nu se cerea să 
cunoască limba, cultura, istoria naţională a respectivei regiuni. Autohtonii 
trebuiau să se conformeze cadrelor ruseşti... La aceasta îşi aducea contri-
buţia şi politica oficială cu privire la problema naţională, orientată spre 
formarea comunităţii unice a popoarelor URSS. Voit sau nevoit se producea 
degradarea naţiunii”.

Politica naţională de tip sovietic a format un anume tip de etnici ruşi, 
stabiliţi în afara Rusiei, care prin comportamentul lor desconsiderau popu-
laţia băștinașă din republicile naţionale, o tratau cu superioritate și aroganță. 
Acest lucru era remarcat și de expertul imparţial de la publicaţia germană 
amintită de noi mai sus. „Chiar dacă ar fi existat spaţiu pentru practicarea 
largă a altor limbi, oricum s-ar fi dat prioritate limbii ruse... Explicaţia con-
stă nu în kitch-ul moscovit al limbii ruse, ci în şovinismul lingvistic înnăscut 
al ruşilor. Prioritatea limbii lor este pentru ei ceva de la sine înţeles”.

Evident că nu se acceptă ideea predispoziţiei genetice a ruşilor pentru 
şovinism la modul general. Șovinismul lingvistic al unei părţi a ruşilor, în 
special al aceleia care grație politicilor coloniale de secole s-a pomenit în 
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afara hotarelor Rusiei, este o categorie istorică şi s-a format ca o consecinţă 
a politicii imperiale a țarismului și a regimului sovietic. La fel ca în toate 
imperiile în care domină o singură limbă, în Imperiul Rus limbii ruse i s-a 
rezervat rolul de liant al unităţii statale interne, compus din aproape 100 
de naţionalităţi. Pe acelaşi principiu s-a întemeiat şi statul totalitarist numit 
URSS, creat după modelul imperial al lui Stalin. Orice imperiu reprezintă te-
oretic un stat unitar; e suficient să ne amintim, în acest context, de cunoscutul 
principiu al naţional-socialiştilor germani: ein Reich, ein Volk, eine Sprache, 
ein Fuhrer (un imperiu, un popor, o limbă, un conducător). După cum remar-
ca şi profesorul R. Piotrovski, apreciat lingvist din Sankt-Petersburg: „Statul 
totalitar nu are nevoie de variabilitatea culturală, naţională şi lingvistică. El 
are nevoie de o cultură unitară, totodată – de o naţiune de bază cu o singură 
limbă... Rolul poporului de bază în imperiul său Stalin l-a remis ruşilor. A 
avut noroc şi limba rusă, care a devenit limba oficială a acestui stat totalitar. 
În ce priveşte alte popoare cu cultură şi limba lor, ele au pierdut pentru Sta-
lin şi pentru urmaşii săi orice interes imperial”.

În Moldova de la sfârșitul anilor ’80, confruntările politice înverșunate 
au avut doar la suprafaţă caracterul unui „război lingvistic”. În realitate era 
vorba de două căi de dezvoltare a procesului democratic din republică. Miş-
cării de eliberare naţională din Moldova, care tindea în mod tot mai conştient 
spre independenţa politică a republicii, i se împotrivea în special, populaţia 
rusolingvă de orientare pro-sovietică, care opta pentru păstrarea Moldovei în 
componenţa URSS. Şi această confruntare s-a manifestat ca una incluzând 
o componentă interetnică evidentă. Dacă pe teritoriul Rusiei, lupta pentru 
democratizarea societăţii s-a dat în mare între democraţi şi retrograzi, în re-
publicile naţionale, inclusiv în Moldova, acestei divizări politice a societăţii 
i s-a adăugat şi segregarea conform principiului etnic. Evenimentele ulteri-
oare au demonstrat că principala contradicţie a URSS-ului, care a dinamitat 
imperiul chiar din interior, ţinea de relaţiile interetnice. Doar un stat totalitar 
cu un aparat represiv uriaș putea fi în stare să țină în frâu zeci de popoare 
şi naţionalităţi foarte diferite din punct de vedere lingvistic, religios și cul-
tural. A fost suficient ca acest aparat represiv să slăbească puţin, pentru ca 
URSS-ul să se destrame într-un ritm surprinzător. Rusolingvii din republicile 
naționale, care vedeau în destrămarea URSS pierderea pozițiilor lor privile-
giate, s-au plasat în opoziție mișcărilor naționale și de democratizare.

Politica naţională de tip sovietic în RSS Moldovenească, urmând tra-
diţiile politicii ţariste de consolidare a dominației coloniale în Moldova, a 
propagat pe parcursul a două secole ideea falsă despre caracterul distinctiv 
al limbii moldovenești în raport cu limba română, al etnicilor moldoveni în 
raport cu românii. De aceea nu e de mirare că politica moldovenismului a 
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devenit acoperirea ideologică a adepţilor păstrării Moldovei în componenţa 
URSS, în special a „Interfrontului”. 

Grevele „lingvistice” din Moldova au eșuat deja în a doua jumătate a 
lunii septembrie 1989. Forţele conservatoare nu erau capabile să oprească 
amploarea valului de emancipare națională din republică. Ca urmare, ele au 
fost nevoite să se retragă, încercând să-şi regrupeze forţele. „Directorii roşii” 
din Transnistria, speriați de nereuşita grevelor dirijate de ei şi de perspectiva 
pierderii propriilor lor privilegii, au purces la mobilizarea imenselor resurse 
de care dispuneau pentru a provoca tensiuni interetnice în Moldova – unica 
acţiune capabilă să tempereze elanul mișcării naționale. În acest context s-a 
recurs la diferite procedee, vehiculându-se mai ales ideea sperietorii naţi-
onalismului moldovenesc, ca în scurt timp ea să fie suplimentată de calul 
lor favorit de bătaie – românofobia. Tendinţa firească a băştinaşilor către 
emancipare naţională era calificată drept naţionalism xenofob, iar populaţia 
autohtonă denumită naţionalişti ce şi-au pierdut capul. 

Lozincile xenofobe și antisemite, atribuite mişcării de eliberare naţională, 
sunt şi acestea ori minciuni sfruntate, ori – ceea ce e mai aproape de adevăr  – 
au fost fabricate în laboratoarele ideologice ale propagandei interfrontiste şi 
strecurate provocator printre masele de demonstranţi. Analiza minuțioasă a 
materialilor de arhivă nu atestă lozinci antisemite în cadrul mitingurilor or-
ganizate atât de mişcarea democratică, cât şi de „Interfront”, desfăşurate în 
acea vreme în oraşul Chişinău. Aşa, de exemplu, în demersul său către CC 
al PCM privitor la unul din cele mai tensionate mitinguri ale Frontului Po-
pular, organizat la 7 noiembrie 1989, fostul pe atunci ministru al Afacerilor 
Interne, general-maiorul de miliţie V. Voronin, considera necesar a atrage 
atenţia asupra următoarelor lozinci ale demonstranţilor: „Restructurarea – 
sfârşitul ultimului imperiu numit Uniunea Sovietică”, „Armata – peste Nis-
tru! – Moldova nu este ameninţată de nimeni”, „Partidul comunist – ruşinea 
şi nebunia epocii noastre”. În acest demers, la fel ca și în toate altele, nu 
se vorbește despre manifestări antisemite. Reieșind din atitudinea mai mult 
decât critică a funcţionarilor de la CC al PCM faţă de Frontul Popular din 
Moldova, este evident că orice acţiune antisemită, dacă ar fi avut loc, ar fi 
fost imediat semnalată în demersurile oficiale. Dar asemenea probe nu există 
printre documentele de arhivă. Aşadar, ideologii Interfrontului s-au pome-
nit în necesitatea de a inventa lozinci antisemite pentru a prezenta mişcarea 
democratică din Moldova sfârşitului anilor ’80 în culori xenofobe. Ducând 
lipsă de material probant, ideologii separatismului transnistrean l-au inven-
tat şi l-au pus gratuit pe seama oponenţilor săi.

Eşecul grevelor „lingvistice” a zdruncinat încrederea multor cetăţeni, 
vorbitori de limbă rusă, în apelurile liderilor Interfrontului. Cei mai vizio-
nari reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din Moldova au început să-şi 
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manifeste dorinţa de a se integra în viaţa naţional-culturală a republicii. La 
sfârşitul anului 1989 sporeşte numărul ne-moldovenilor doritori de a învă-
ţa limba română. Conform informaţiei parvenite la CC al PCM, la sfârşi-
tul anului 1989 în republică funcţionau aproape 2 000 grupuri pentru adulţi 
(aproximativ 30 000 persoane) de studiere a limbii române. Această tendinţă 
era proprie atât pentru locuitorii din dreapta, cât şi pentru cei din stânga 
Nistrului. Însă în Transnistria această stare de lucruri nu a durat mult timp. 
Deja la 13 septembrie a aceluiaşi an, sesiunea a XIII extraordinară a consiliul 
orăşenesc Tiraspol a adoptat o decizie fără precedent despre stoparea pe teri-
toriul orașului Tiraspol a funcţionalităţii mai multor articole ale legii RSSM 
„Cu privire la studierea limbii de stat a RSSM” şi „Cu privire la funcţiona rea 
limbilor pe teritoriul RSSM”. Simultan a fost adoptată şi hotărârea de „a 
se adresa in numele sesiunii consiliului municipal către toţi muncitorii din 
oraşele şi raioanele Tiraspol, Bender, Râbniţa, Slobozia, Camenca, Bălţi, 
Grigoriopol, Dubăsari cu propunerea de a crea pe teritoriul RSSM autono-
mii locale. Decizii similare au adoptat şi consiliile orăşeneşti din Bender şi 
Râbniţa.

Stoparea funcţionării legilor adoptate de Sovietul Suprem al RSSM de 
consiliile ierarhic inferioare, precum consiliile orăşeneşti din Tiraspol, Ben-
der şi Râbniţa, reprezentau atentate deschise asupra principiilor constituţio-
nale ale sistemului sovietic. Şi chiar dacă liderii separatiști din Moldova au 
depus eforturi propagandistice susținute pentru acreditarea propriului statut 
de apărători consecvenţi ai păstrării Uniunii Sovietice, faptele mărturisesc că 
anume ei, prin acţiunile lor anticonstituţionale, primii au fisurat limitele spa-
ţiului juridic sovietic şi, în acest mod, au contribuit involuntar la stimularea 
procesului de dezmembrare a Uniunii Sovietice.

Acţiunile anticonstituţionale ale liderilor transnistreni, orientate împo-
triva procesului de renaştere naţională din Moldova, rămâneau, de regulă, 
nepedepsite. Și aceasta în timp ce participanţii la acțiunile adepţilor mişcării 
democratice din Chişinău şi din alte localităţi ale Moldovei erau persecutaţi 
de către organele sovietice de ordine. Spre deosebire de aceste cazuri frec-
vente, autoritățile manifestau îngăduință față de participanţii la mitingurile 
organizate de Interfront în oraşele Transnistriei. Maşina sovietică de perse-
cuţie acţiona doar într-o singură direcţie - împotriva tendinţelor radicale de 
restructurare. Această stare de lucruri a provocat indignarea a zeci de mii 
de oameni şi a condus la o şi mai mare radicalizare a mişcării democratice 
și de renaștere națională. Pe acest fondal s-au produs evenimentele din 7 şi 
10 noiembrie la Chişinău, când populaţia a blocat organizarea paradei mili-
tare şi a asediat clădirea Ministerului Afacerilor Interne, solicitând elibera-
rea participanţilor la mitingurile democratice anterioare, arestaţi nelegitim. 
Aceste acţiuni s-au soldat cu introducerea trupelor militare la Chişinău.
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Moscova nu reuşea sa facă față situației din Moldova, la fel cum nu era 
capabilă să facă față situației și în alte republici sovietice unde mișcarea de 
eliberare națională luase amploare. Conducerea sovietică nu se așteptase că 
democratizarea vieţii politice a URSS va conduce la tensionarea relațiilor 
interetnice. Mai ales că în republicile unionale elementul dominant al luptei 
pentru democraţie şi libertatea cuvântului va deveni mişcarea de renaştere 
naţională. Naţionalismul în cadrul republicilor sovietice a devenit un fel de 
călcâi al lui Ahile al colosului sovietic. Etnicii ruşi şi „autohtonii” rusifi-
caţi, în calitate de reprezentanţi ai principalei naţiuni imperiale a Uniunii 
Sovietice, experimentau pe propria piele toate efectele neplăcute ale creşterii 
conştiinţei naţionale a populaţiei autohtone, care într-o serie de cazuri a luat 
forma naţionalismului militant. Aşa cum se întâmplă întotdeauna în perioada 
zguduirilor epocale, la etapa iniţială orice revoluţie trăieşte perioada exal-
tării, exagerării cerințelor înaintate, abia mai târziu întorcându-se la media 
stării normale. La fel cum orice revoluţie îşi are o Vandée a sa.

La început, conducerea comunistă a încercat să oprească valul mişcărilor 
naţionale din republici prin intermediul brutalităţii forţelor militare. O rezo-
nanţă social-politică foarte largă au provocat evenimentele din aprilie 1989 
de la Tbilisi, când, în rezultatul stopării de către forţele militare a demon-
straţiei neautorizate, au murit 18 oameni. În ianuarie 1990, la introducerea 
forţelor armate în Baku au fost ucişi mai mult de 100 de oameni. În ianuarie 
1991 au avut loc conflicte cu armata în Vilnius şi Riga, conflicte soldate cu 
victime omeneşti. Aceste evenimente au acutizat contradicţiile dintre centru 
şi republici, au intensificat tendinţa ultimelor de suveranizare. În Moldova, 
evenimentele din noiembrie 1989 şi octombrie 1990 s-au derulat conform 
scenariului implicării forţelor armate în viaţa politică internă a republicii. 
Însă mişcarea democratică din Moldova nu s-a lăsat atrasă în capcană şi, ac-
ţionând lucid, a prevenit ciocnirea directă cu autoritatea centrală. Din păcate, 
nu a putut fi evitat conflictul armat cu contra-revoluţia internă de mai târziu, 
în anul 1992.

Anul 1990 a devenit hotărâtor în transformarea Transnistriei într-o 
Vendée contra-revoluţionară a Moldovei. În lunile februarie-martie 1990 în 
Moldova au avut loc primele alegeri parlamentare democratice. Principalii 
adversari în cadrul acestui scrutin au fost reprezentanţii mişcării democra-
tice, care se constituiseră între timp în Frontul Popular şi oponentul lor tra-
diţional, reprezentanţii Intermişcării „Unitate-Edinstvo”. Partidul Comunist 
republican îşi pierduse într-atât de mult autoritatea, încât a participat la aces-
te alegeri nu ca forţă politică activă, ci, mai curând, pentru statistică. Este 
suficient să spunem că dacă în 1989 PCM a fost părăsit de 2000 de oameni, 
în 1990 organizaţia republicană de partid a fost părăsită de peste 25 de mii 
de membri.
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În ciuda părerilor răspândite activ de propaganda separatistă, alegerile 
parlamentare din 1990 nu au fost deloc câştigate de Frontul Popular. De-
putaţilor FPM le-au revenit doar 94 din cele 380 de locuri ale Sovietului 
Suprem al RSSM. Dar tocmai acest Soviet Suprem, care a devenit mai târziu 
primul parlament al Moldovei independente, a adoptat hotărârile revoluţi-
onare ale anului 1990, hotărâri care au pregătit terenul pentru proclamarea 
independenţei politice a ţării. În favoarea acestor hotărâri au votat nu doar 
deputaţii Frontului Popular al Moldovei, ci şi majoritatea celorlalţi deputaţi 
din Parlament, cu excepția reprezentanţilor Interfrontului, nucleul cărora îl 
constituiau reprezentanţii Transnistriei.

Prima sesiune a nou-alesului Soviet Suprem al RSSM, începută în aprilie, 
nu le-a lăsat partizanilor Interfrontului nici o speranţă de stăpânire a situaţiei 
prin metode parlamentare. Din acest motiv, liderii separatismului, urmărin-
du-şi scopurile mercantile, au păşit pe deja trasata cărare a acţiunilor ne-con-
stituţionale. Încă în decembrie 1989 - ianuarie 1990 în mai multe oraşe ale 
Transnistriei s-au organizat referendumuri ilegale privind problema oferirii 
de autonomie teritorială acestor localităţi. Toate actele în cauză au fost pro-
clamate în afara legii prin deciziile corespunzătoare ale Prezidiului Sovie-
tului Suprem al RSSM.

Reacţia puterii însă la încălcarea Constituţiei RSSM s-a limitat doar la 
acţiuni sterile. Simţindu-se în siguranţă, consiliile municipale ale oraşelor 
transnistrene (întâietatea îi aparţine şi aici Tiraspolului) au declarat în apri-
lie-mai 1990 nulă pe acest teritoriu Legea RSSM privind Drapelul naţional 
al republicii. Şi pentru a conferi un aspect legal acţiunilor lor, liderii se-
paratismului transnistrean au convocat pe 2 iunie 1990 în satul Parcani un 
congres anticonstituţional al deputaţilor de toate nivelele din Transnistria şi 
din Bender, la care au adoptat o hotărâre privind neacceptarea pe teritoriul 
lor a actelor legislative ale Sovietului Suprem al RSSM. Liderii tiraspoleni 
şi-au justificat acţiunile separatiste prin referinţe demagogice la diferite legi 
ale URSS.

Acţiunile anticonstituţionale ale liderilor tiraspoleni nu şi-au primit ri-
posta cuvenită din partea conducerii Moldovei. Atunci, dar și mai târziu, So-
vietul Suprem își limita acțiunile la declarații sterile despre nerecunoașterea 
deciziilor adoptate de separatiști. Hotărârile Sovietului Suprem, iar apoi și 
ale Parlamentului nu erau însoţite de acţiuni concrete menite să restabilească 
ordinea constituțională în Transnistria. De dragul adevărului, trebuie să sub-
liniem că posibilităţile structurilor republicane în acest sens erau limitate, 
acestea aflându-se în subordonare directă ministerelor de la Moscova care 
încurajau separatismul ce lua amploare pe teritoriul Moldovei sau, în cel 
mai bun caz, rămâneau observator pasiv al celor întâmplate. Această stare 
de lucruri, precum și sfidarea legilor RSSM de către liderii transnistreni, au 
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grăbit adoptarea de către Parlamentul Moldovei, la 23 iunie 1990, a Decla-
raţiei de Suveranitate, în care se enunţa prioritatea Constituţiei şi a legilor 
RSSM ce funcţionau pe acest teritoriu. Astfel, putem afirma cu certitudine 
că separatiștii transnistreni, prin acţiunile lor, au contribuit substanţial, chiar 
și dacă involuntar, la grăbirea procesului de ieșire a Moldovei din jurisdicția 
Uniunii Sovietice.

Însă un succes al Interfrontului a fost manipularea minorităților naționale 
din republică, în special a celei găgăuze, și atragerea lor de partea forțelor 
conservatoare. În condiţiile regimului sovietic găgăuzii fuseseră supuşi unei 
profunde deznaţionalizări. De aceea ei erau foarte interesaţi în demontarea 
modelului sovietic privind relaţiile interetnice. Însă Mişcarea de eliberare 
naţională din Moldova nu era pregătită să elaboreze un program inteligent 
de colaborare reciprocă cu minorităţile naţionale pentru a le putea atrage de 
partea sa. În consecinţă, minorităţile naţionale au devenit victime ale propa-
gandei demagogice a Interfrontului şi ale separatismului transnistrean. La 
începutul anului 1990, găgăuzii, a căror aspiraţie către renaştere naţională 
era pe deplin justificată, au devenit de mai multe ori unelte docile în mâinile 
liderilor separatiști provocatori.

Proclamarea de către găgăuzi, la 19 august 1990, a republicii găgăuze 
independente, în componenţa URSS, se înscria pe deplin în logica acţiu-
nilor separatiştilor tiraspoleni privind fragmentarea teritorială a Moldovei. 
După ce i-au încurajat pe găgăuzi la acțiuni anticonstituționale, la 2 septem-
brie 1990, separatiştii tiraspoleni și-au proclamat și ei republica. Prin aceste 
două acte anticonstituţionale separatiştii au trecut la un nou nivel procesul 
divizării teritoriale a republicii. Din august 1990, tensiunile politice dintre 
autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol intră într-o nouă fază, care 
s-au soldat cu conflictul armat de la Nistru.

După proclamarea republicii separatiste, liderii tiraspoleni au început 
să-i consolideze structurile anticonstituționale şi să pregătească separarea ei 
deplină de Moldova. Încă în iulie 1989, la Tiraspol a fost luată decizia de a 
forma, pe baza mijloacelor întreprinderilor industriale conduse de „direc-
torii roșii”, detaşamente militare de ajutor ale miliției. Aceste detaşamente 
au devenit mai târziu primele formaţiuni paramilitare în baza cărora s-au 
dezvoltat viitoarele forţe armate ilegale ale separatiştilor. În toamna lui 1990 
separatiştii au început dotarea cu arme de foc a formaţiunilor paramilitare. 
Pentru conducerea Republicii Moldova devenise clar că liderii de la Tiras-
pol doreau să transforme confruntarea cu Chișinăul într-un conflict armat, 
iar pentru a consolida divizarea teritorială aveau nevoie de confruntări sân-
geroase și victime. Evenimentele ulterioare au confirmat pe deplin justeţea 
acestei aprecieri.
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Toamna lui 1990 a devenit o perioadă de consolidare a enclavelor separa-
tiste din Moldova. Conducerea Moldovei nu reuşea să facă faţă ameninţării 
privind pierderea integrităţii teritoriale a republicii. Faptul a devenit evident 
mai ales după şedinţa în deplasare a Guvernului Druc, de pe 17 septembrie, 
care a avut loc în Dubăsari, pe malul stâng al Nistrului. Şedinţa Guvernului a 
fost practic întreruptă de o gloată de câteva sute de oameni care, sub influenţa 
propagandei separatiste, au luat cu asalt clădirea unde se desfăşura şedinţa şi 
au obligat miniştrii să părăsească oraşul. Faptul a avut o semnificaţie aparte 
în cadrul conflictului transnistrean în plină dezvoltare. Guvernul republicii, 
autoritatea supremă a puterii executive, s-a dovedit incapabil să-şi îndepli-
nească funcţiile sale directe pe o parte din teritoriul aflat sub jurisdicția sa. Se 
manifesta o evidentă criză de putere.

Situația din republică s-a agravat și mai mult în luna octombrie, când 
în urma unui apel al Frontului Popular mii de voluntari s-au îndreptat în 
raioanele de sud, pentru a nu permite alegerile ilegale din autoproclamata 
republică găgăuză. A fost o explozie spontană a sentimentului patriotic a 
mii de oameni care încercau astfel să oprească extinderea separatismului în 
Moldova. Însă această sinceră manifestare de patriotism nu a fost susţinută 
de acţiuni organizate şi sigure din partea autorităţilor, ea amenințând să se 
transforme într-un proces haotic cu posibile vărsări de sânge. În ultimă in-
stanţă, acest scenariu funebru a fost evitat cu preţul introducerii în Găgăuzia 
a forţelor armate ale MAI al URSS, sub acoperirea cărora separatiştii și-au 
desfășurat totuşi alegerile nelegitime.

În timpul acestor evenimente s-a manifestat pentru prima oară în mod 
deschis strânsa coordonare dintre liderii separatişti din Găgăuzia şi din 
Transnistria. Un detaşament numeros de aşa-numiţi voluntari transnistreni a 
venit în Comrat unde, cu armele în mâini, era gata să intre în luptă cu forţele 
de ordine republicane. În aceste zile fierbinţi la Cimişlia a fost reţinut de că-
tre poliţie Rîleakov, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui I.  Smir-
nov, trimis cu o misiune specială din Tiraspol în Comrat, pentru a coordona 
acţiunile comune ale separatiştilor contra puterii constituţionale a Moldovei. 
Totodată, liderii găgăuzi acţionau în strânsă legătură şi cu autorităţile mili-
tare sovietice de la Bolgrad. Întrunirea din 30 octombrie a consilierilor şi 
deputaţilor găgăuzi de toate nivelele a adresat mulţumiri „muncitorilor din 
RSSNM, soldaţilor din garnizoana Bolgrad şi trupelor MAI unional pentru 
sprijinul pe care l-au acordat populaţiei găgăuze împotriva detaşamentelor 
de voluntari de la Chişinău”.

Succesul separatiştilor găgăuzi, alături de neputinţa autorităţilor centrale 
de la Chişinău de a controla situaţia, a inspirat liderii autoproclamatei repu-
blici din Transnistria la noi acţiuni ilegale. Întoarcerea triumfală din Găgă-
uzia a detaşamentului de voluntari a condus la blocarea de către ei, pe data 
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de 2 noiembrie, a podului de peste Nistru în raionul Dubăsari. În acelaşi 
timp, chiar în oraşul Dubăsari, separatiştii au asaltat şi au preluat controlul 
asupra clădirilor comitetului executiv raional, a procuraturii şi judecătoriei, 
au blocat clădirea poliţiei. În esenţă, separatiştii au înfăptuit o lovitură de stat 
la nivel local. Ei nu aveau cum să nu ştie că forţele legale ale Moldovei erau 
obligate să realizeze tot ce le era în puteri, inclusiv prin acţiuni de forţă, pen-
tru restabilirea ordinii constituţionale în zonă. Şi faptul că liderii separatişti 
au mers în mod conştient la destituirea forţată a organelor puterii constituţio-
nale din zona Transnistriei evidenţiază fără nici o urmă de îndoială intenţiile 
lor de provocare a conflictului armat.

Poliţiştii trimişi în ajutorul puterii constituţionale din Dubăsari au fost 
atacaţi de separatişti cu sticle pline cu substanţe incendiare, pietre, răngi de 
metal ş.a.m.d. După ce mulţi dintre poliţişti au fost grav răniţi, pentru pri-
ma oară în mai mult de un an de atacuri făţişe ale separatiştilor împotriva 
instituţiilor statale din Transnistria, a fost luată hotărârea de a folosi în sco-
puri de autoapărare armele de foc contra atacurilor tot mai sfidătoare ale 
separatiștilor. În consecinţă trei persoane din rândurile atacanţilor au fost 
răpuşi de gloanţe. Astfel, au început a prinde contur cert planurile liderilor 
tiraspoleni de a duce lucrurile la vărsări de sânge pentru a aprofunda conflic-
tul şi pentru a face imposibilă reglementarea lui paşnică. Liderii separatiști 
și instigatorii lor de la Moscova aveau nevoie de victime omenești pentru a 
discredita tendințele de suveranizare a Moldovei.

Chișinăul suspecta Moscova că încurajează tendințele separatiste încă 
din faza incipientă a conflictului. Aceste bănuieli au fost probate documen-
tar după puciul moscovit din 19 august 1991. Arestarea liderilor puciului 
a permis anchetarea lor, inclusiv privitor la evenimentele din Moldova. La 
Moscova a fost delegat în acest scop anchetatorul responsabil pentru cazurile 
excepţionale ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova, P. Lutenko, 
care s-a familiarizat cu dosarul de anchetă al preşedintelui Sovietului Su-
prem al URSS, A. Lukianov. Materialele anchetei penale conţin mai multe 
probe despre implicarea directă a lui Lukianov, a unui şir de înalți demnitari 
din cadrul KGB a URSS, ai Ministerelor Apărării și de Interne a URSS, a 
unor deputaţi ai Sovietului Suprem al URSS din fracţiunea „Союз” în insti-
garea la separatism în Moldova. Acest fapt indirect îl recunoaşte în cartea sa 
şi însuşi liderul separatiştilor tiraspoleni I. Smirnov care, pomenind despre 
desele sale vizite din acea perioadă la Moscova, mărturiseşte: „A trebuit să 
mă întâlnesc atunci cu Lukianov, Nişanov, cu conducătorii ministerelor de 
forţă Krucikov, Iazov, Şatalin, Gromov”.

La sfârşitul lui decembrie 1990 liderii separatişti organizează în Trans-
nistria aşa-numitele alegeri în pretinsul Soviet Suprem al RSSMN. În cadrul 
campaniei preelectorale, propaganda separatistă s-a axat pe exagerarea peri-
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colului unirii Moldovei cu România şi în consecinţă pe o românofobie crasă. 
În aceste condiţii, Parlamentul Moldovei a fost obligat să adopte o Declaraţie 
în care dezminţea afirmaţiile provocatoare despre unirea Moldovei cu Ro-
mânia şi sublinia că asemenea zvonuri sunt „născocite şi răspândite în mod 
intenţionat de anumite forţe ostile proceselor de democratizare”.

Maşina propagandistică a separatiştilor funcţiona însă foarte eficient, 
atrăgând în mrejele sale şi pe mulţi moldoveni din Transnistria. Propaganda 
separatistă a avut succes pentru că dezinformarea era plantată într-un sol 
fertil – românofobia era cultivată de mai multe decenii în ținut. În acelaşi 
timp, regimul separatist tiraspolean instituise o cenzură dură, care, alături de 
regimul politic autoritar, trebuia să asigure rezultatul electoral necesar con-
ducerii separatiste. Unul din corespondenții revistei pariziene ”Le Monde” 
observa în unul din reportajele sale despre Transnistria: „Alegerile organiza-
te pe 25 noiembrie 1990 (...) au demonstrat că puterea locală care se pretin-
de apărătoare a „minorităţilor şi drepturilor omului” are o părere îndeajuns 
de neclară despre democraţie: propunerea unui singur candidat (cel mai des 
membru PCUS) sau aparenta propunere a mai multor candidaţi, absenţa 
uneori chiar a cabinei de vot (adeseori peste 30%) trezeşte îndoieli privind 
corectitudinea alegerilor... O parte importantă a minorităţii moldoveneşti 
(ce reprezintă 40% din populaţia Transnistriei) nu s-a prezentat la vot, cu 
toate că potrivit datelor din Tiraspol, procentul participanţilor la alegeri a 
fost triumfal”.

Un an mai târziu, acelaşi corespondent constata din nou, imparţial, situ-
aţia la alegerea deja a aşa-zisului preşedinte al Transnistriei din 1 decembrie 
1991. „Un moldovean, locuitor al Transnistriei, consideră că „la alegeri au 
participat doar scursurile bolşevice”. Altă explicaţie, ce s-a auzit la Chişi-
nău : „moldovenii care au participat la alegeri au trebuit s-o facă sub ţeava 
armelor automate”. Continuând să le împărtăşească cititorilor săi părerea 
privind alegerile din Transnistria, autorul scria: „Într-un sat situat în apropi-
erea Tiraspolului, săteanca Maria Maracuţa nu iese din casă pentru „a nu 
se întâlni cu agitatorii veniţi din Tiraspol, care te forţează să votezi”. Preşe-
dintele unei primării a refuzat să organizeze alegerile, dar urnele de vot au 
fost aduse din Tiraspol în autobuze, „sub paza” miliţiei înarmate. În schimb 
o moldoveancă în etate spunea, ca să-şi justifice participarea la alegeri: „cu 
ruşi m-am născut, cu ei voi rămâne”.

Este evident că o parte considerabilă din locuitorii Transnistriei au nimerit 
sub influenţa propagandei separatiste. În toată perioada existenţei așa-zisei 
republici transnistrene, locuitorii acesteia, participanţi la numeroase alegeri 
şi referendumuri organizate de puterea separatistă, nu au avut niciodată po-
sibilitatea să se exprime liber și corect cu privire la soarta regiunii. De aceea 
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toate referinţele liderilor tiraspoleni la voinţa alegătorilor de a se separa de 
Moldova sunt neîntemeiate și nu pot avea consecințe legale recunoscute în 
plan internațional. 

Pe parcursul anului 1991 forțele separatiste au continuat expulzarea or-
ganelor puterii constituţionale din Transnistria. În ianuarie-martie, pretinsul 
Soviet Suprem al așa-zisei RSSMN a adoptat o serie de hotărâri orientate 
spre demontarea sistemului monetar-bancar unic şi al celui fiscal al Republi-
cii Moldova. În aceeaşi perioadă, la Tiraspol, Dubăsari şi Râbniţa s-au cre-
at detaşamente paramilitare, fiecare având câteva sute de oameni. Acestea, 
dotate cu arme din depozitele Armatei a 14-a, se supuneau OCTK și aveau 
drept scop declarat pretinsa apărare a populaţiei.

Un caracter deosebit de provocator au avut hotărârile pretinsului Soviet 
Suprem al RSSMN din 6 mai 1991 cu privire la trecerea organelor de drept 
sub jurisdicţia republicii separatiste. Procesul subordonării forțate a organe-
lor de drept autorităților separatiste a avut loc cel mai des prin intermediul 
asediului şi cuceririi clădirilor judecătoriilor, procuraturilor, secţiilor de po-
liţie şi organelor de securitate de către gloate de cetăţeni îndoctrinaţi, prin-
tre care multe femei, în spatele cărora se ascundeau întotdeauna separatişti 
înarmaţi. Calculul lor era simplu. Trebuia să se provoace acţiuni ale poliţiei 
împotriva femeilor, pentru ca apoi forţele de ordine legale să fie acuzate de 
reprimare brutală a civililor. 

Pretinsa mişcare susţinută de locuitorii Transnistriei şi îndreptată contra 
structurilor puterii legale în mare măsură a fost imitată de „grupuri mobi-
le de femei” care îndeplineau comanda liderilor separatişti. În faţa acestor 
acţiuni provocatoare puterea constituţională nu a fost în stare să găsească 
metode eficiente de oprire a lor. În acelaşi timp, oficialităţile de la Chişinău 
nu puteau urmări imparţiali cum separatiştii înarmaţi se ascundeau în spatele 
femeilor-provocatoare și se răfuiau cu lucrătorii organelor de drept de pe ma-
lul stâng al Nistrului. În consecinţă, s-au înmulţit incidentele dintre poliţie şi 
separatişti. Acestea riscau în orice moment să se dezvolte într-o confruntare 
armată de proporţii. Astfel, în mod fatal, Chişinăul era atras de către rebelii 
separatiști în capcana unui conflict militar. 

Puciul comunist din 19 august 1991 de la Moscova a condus la intensi-
ficarea conflictului transnistrean. Forţele democratice din Moldova au con-
damnat puciul. În Moldova zeci de mii de oameni s-au ridicat în apărarea 
democraţiei. La apelul conducerii republicii, pe 20 august, la Chişinău a avut 
loc un miting, la care au participat sute de mii de oameni, în cadrul căruia s-a 
protestat contra acţiunilor puciştilor. O reacție diferită au avut liderii Trans-
nistriei. Încă din a doua jumătate a zilei de 19 august, la adunarea liderilor 
întreprinderilor transnistrene, a fost stabilit, în conformitate cu indicaţiile 
puciştilor, un comitet extraordinar din 10 persoane, în frunte cu vicepreşe-



– 314 –

dintele consiliului municipal, Rîleakov. Preşedintele OSTK al Transnistriei, 
Emelianov, a expediat pe adresa liderilor puciului o telegramă în care expri-
ma susţinerea şi adeziunea organizaţiei pe care o reprezenta la acţiunile pu-
ciştilor. În aceeaşi zi, preşedintele aşa-numitului Soviet Suprem al RSSMN, 
G. Maracuţa, a semnat, în numele organului legislativ separatist, o declaraţie 
privind susţinerea puciului. Exemplul separatiştilor transnistreni l-au urmat 
şi liderii republicii separatiste din Găgăuzia. Însă puciul comunist din august 
a eșuat, fapt care a grăbit dezintegrarea URSS. Republicile unionale sovieti-
ce au început să-şi declare pe rând independenţa politică. 

În aceste circumstanțe, liderii separatişti din Transnistria, care susţinu-
seră deschis rebeliunea comunistă şi îşi trimiseseră la Moscova membrii 
formaţiunilor paramilitare în ajutorul puciului, au ajuns într-o situaţie di-
ficilă. Pentru ei devenise imperios să-și schimbe comportamentul și strate-
gia. Imperiul, pentru menținerea căruia militau, se năruia în văzul tuturor. 
Separatiștii aveau nevoie de o nouă justificare ideologică pentru acţiunile 
lor și de noi aliați. Liderii tiraspoleni au reuşit să se reorienteze foarte rapid, 
motivându-și acțiunile prin apel la ideologia imperială rusă și la necesitatea 
existenței pretinsei RMN pentru a apăra interesele geostrategice ale Rusiei 
în sud-estul Europei.

Dat fiind faptul că liderii transnistreni se discreditaseră în ochii noii con-
duceri a Rusiei, din cauza susţinerii acordate puciului comunist, ei au căutat 
aliaţi în mediul cel mai şovin al societăţii ruse, mediu care trăia un sentiment 
de umilire profundă în legătură cu prăbuşirea imperiului. În acelaşi timp, 
liderii tiraspoleni au încercat să se asigure și de sprijinul Kievului.

Politica separatiștilor de a provoca tensiuni interetnice în Moldova și de a 
miza pe naționalismul panslavist, mascat abil cu ideologia moldovenismului 
și cu ideea falsă a așa-zisului popor transnistrean, a dat roadele așteptate. 
Moscova lui Elțin, aidoma Moscovei lui Gorbaciov, a continuat să spriji-
ne regimurile separatiste din spațiul postsovietic și, în speță, din Moldova. 
Acesta din urmă, la rândul său, pentru a mobiliza populația în jurul său a in-
vocat iarăși pericolul unirii Moldovei cu România și ideologia românofobiei.

Dar ca liderii transnistreni să-și realizeze planurile trebuiau să mai treacă 
un obstacol – toleranța etnică a moldovenilor. Pentru a depăși acest obstacol 
ei aveau nevoie să provoace un război fratricid cât mai repede, război care 
să aprofundeze dezbinarea interetnică stimulată de ei deja de mai multe luni. 
Acest scenariu era unicul salvator pentru ei şi el a fost pus în practică fără 
ezitări. 

Punerea liderilor separatiști sub urmărire penală pentru susținerea puciu-
lui din august i-a determinat definitiv să pășească pe calea războiului. În 
cartea sa, în care vorbește despre propriile peregrinări în timp ce se ascundea 
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de oamenii legii, I. Smirnov mărturisește: „A trebuit să mă ascund, timp de 
câteva nopţi, pe teritoriul statului major al Armatei 14, unde ne invitase 
comandantul G.I. Iakovlev... Experienţa a fost, o spun deschis, foarte neplă-
cută. În acest moment grav am înţeles că e timpul să revedem atât de mult 
tărăgănata de noi acţiune privind transferarea sub autoritatea noastră a 
miliţiei şi a altor organe de drept, am conştientizat şi faptul că este timpul să 
imprimăm propriilor noastre structuri militare și detaşamentelor teritoriale 
de salvare (DTS) o nouă calitate, cea de gardă republicană”. Prin aceste 
mărturisiri sincere I. Smirnov confirmă o dată în plus faptul că republica 
separatistă din Transnistria a fost un produs al „directorilor roşii” şi a fos-
tei nomenclaturi administrative şi de partid sovietice din Transnistria, care 
nu a fost în stare să se acomodeze noilor condiţii politice, transformărilor 
revoluționare prin care trecea Moldova.

Separatiştii transnistreni insistă asupra caracterului lor internaţionalist, 
care s-a manifestat, conform propagandei lor, plenar în acțiunile orientate 
spre păstrarea URSS. În realitate însă ei erau interesați să păstreze URSS 
doar pentru ca odată cu aceasta să-și păstreze privilegiile de castă. De îndată 
ce URSS a început să nu mai corespundă intereselor lor, ei au trădat-o fără 
mustrări de conştiinţă – la 25 august 1991, pe teritoriul uzinei „Kirov” a avut 
loc şedinţa aşa-zisului Soviet Suprem al RSSMN, în cadrul căreia a fost pro-
clamată independenţa politică a republicii separatiste din Transnistria. Acest 
act echivala cu ieşirea Transnistriei din componenţa URSS, dat fiind faptul 
că la acea dată Republica Moldova continua să se afle, de jure, în compo-
nenţa statului unional sovietic, în timp ce Transnistria separatistă se grăbea 
să pună umărul la prăbuşirea juridică a URSS. Oră liderii transnistreni și 
propaganda lor evită să facă publicitate acestui eveniment.

Declararea la 27 august 1991 a independenţei Republicii Moldova a mar-
cat începutul etapei de trecere definitivă a conflictului transnistrean la faza 
de confruntare armată. În 6 septembrie 1991, pretinsul Soviet Suprem al 
aşa-numitei RMN a luat hotărârea privind trecerea tuturor organelor puterii 
constituţionale din Transnistria sub jurisdicţia pretinsei RSSMN. Tot atunci 
s-a adoptat hotărârea privind crearea „gărzii republicane”. Prin aceste de-
cizii, liderii separatişti au pășit deschis pe calea confruntărilor armate între 
forţele constituţionale şi detaşamentele paramilitare separatiste, ultimele or-
ganizate în garda republicană din Transnistria. După adoptarea hotărârilor 
menționate, gardiştii transnistreni au atacat pe tot frontul organele de stat din 
regiune rămase fidele Constituţiei Moldovei. Acestea, având datoria să apere 
instituţiile statale din Transnistria, au fost nevoite să riposteze provocărilor 
militare ale separatiştilor, fiind astfel antrenate în confruntări armate contrar 
voinţei lor. 
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Este deja un loc comun pentru redarea istoriei conflictului transnistrean, 
ca data de 2 martie 1992 să fie considerată ziua începerii conflictului armat 
de la Nistru. În realitate, această dată marchează doar începutul acţiunilor 
militare de amploare în cadrul conflictului militar. Pe când primele confrun-
tări armate sporadice între părţile forțele constituționale și separatiști au în-
ceput încă din toamna lui 1991, când avea loc acapararea prin forţă de către 
separatişti a organelor puterii constituţionale din Transnistria, în primul rând 
a celor de drept. Mărturie elocventă în acest sens este Protocolul de acord, 
semnat la 1 octombrie 1991 de către reprezentanţii conducerii Republicii 
Moldova, reprezentanţii Sovietului Suprem al Federaţiei Ruse şi reprezen-
tanţii separatiştilor din Transnistria. În acesta se vorbește pentru prima dată 
despre necesitatea rezolvării „pe cale paşnică a conflictului”. Or, aceasta 
este o recunoaștere expresă că părțile implicate în conflict abandonaseră deja 
„calea paşnică”.

Chemările la reținere stipulate în protocolul amintit au fost însă ignorate 
chiar a doua zi. Protocolul a fost încălcat brutal la Tiraspol, unde separatiştii 
și-au supus pe calea armelor secţia municipală de poliţie. Apoi până la sfârşi-
tul anului 1991 au urmat numeroase confruntări între poliţia moldovenească 
şi garda republicană separatistă. Primele victime ale conflictului armat s-au 
înregistrat la 13 decembrie 1991, când gardiştii au deschis foc asupra forţelor 
de ordine trimise în ajutorul secţiei raionale de poliţie din Dubăsari. Sediul 
acesteia s-a aflat mai multe zile sub asediul separatiștilor. Atunci 4 polițiști 
au fost ucişi, iar alții 9 răniţi. Gardiştii tiraspoleni au pierdut 3 oameni, iar 
8 au fost răniţi. Confruntarea de la Dubăsari a marcat începutul conflictului 
armat de pe Nistru, conflict care a luat amploare în decurs de câteva luni 
cu operaţiuni militare majore, desfăşurate pe 3 direcţii principale: Cocieri, 
Coşniţa şi Bender. 

Astfel, începând din toamna anului 1991, Republica Moldova a fost im-
plicată într-un conflict armat, a cărui cauză principală era conflictul etno-po-
litic între mişcarea de eliberare naţională din Republica Moldova, revoluţi-
onară în fond, şi forţele contrarevoluţionare, care exprimau interesele celei 
mai conservatoare părţi a fostei pături nomenclaturiste sovietice de partid 
şi economice, al cărei detaşament de avangardă era poziţionat în regiunea 
transnistreană a republicii. Conflictul armat a fost declanşat de forţele se-
paratiste, încurajate și susținute politic de forțele conservatoare de la Mos-
cova, iar militar – de trupele ruse dislocate în regiune. În perioada inițială, 
acestea își motivau ideologic acțiunile apelând la ideea necesității păstrării 
integrității teritoriale a URSS, idee condimentată copios cu ticuri româno-
fobe caracteristice ideologiei comuniste sovietice, care în noile condiţii a 
fost pusă în serviciul separatismului transnistrean. Conflictul armat transnis-
trean a fost astfel punctul culminant în desfășurarea revoluţiei democratice 
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din Moldova, care avea și caracter de eliberare naţională. Această revoluție 
s-a încununat cu proclamarea independenţei și suveranității Republicii Mol-
dova, precum și cu consolidarea principalelor ei instituții de stat, afirmării 
transformărilor politice și economice cu caracter democratic.

În pofida eforturilor pacificatoare ale Chișinăului, liderii pretinsei 
RSSMN, într-un interval de timp relativ scurt, au reușit să-și creeze o forță-
armată puternică, cu diverse genuri de trupe, comparabilă ca efectiv cu armata 
moldovenească în proces de constituire. Această performanţă a separatiștilor 
transnistreni a fost posibilă doar datorită ajutorului enorm venit de la Mos-
cova atât în perioada sovietică, precum şi după dezmembrarea URSS. În 
ciocnirile armate care au urmat, numeroși titulari ai unităţilor militare ale 
Armatei a 14-a amplasate în Transnistria au luptat de partea separatiștilor 
tiraspoleni. Există multe fapte documentate care probează participarea mi-
litarilor ruşi la înarmarea separatiştilor transnistreni şi la acţiunile de luptă 
împotriva armatei moldoveneşti. Toate aceste fapte l-au determinat pe se-
natorul american Larry Pressler, la 24 iunie 1992, să introducă în Recordul 
Congresului Statelor Unite textul rezoluției „Rolul Armatei ruse în Moldova 
independentă”, în care implicarea forțelor militare ruse în conflictul armat de 
pe Nistru era condamnată în termeni duri. 

Rolul Rusiei ca factor determinant în crearea şi susţinerea autoproclama-
tei RMN a fost atestat şi în hotărârea Curţii Europene a drepturilor omului, 
pronunţată la 8 iulie 2004, în cazul Ilaşcu şi alţii versus Moldova şi Rusia. În 
hotărârea Curţii, printre altele, se arată că „în timpul conflictului moldove-
nesc din 1991–1992, forţe ale fostei Armate a 14-a (care a aparţinut succe-
siv URSS-ului, CSI-ului şi apoi Rusiei) staţionate în Transnistria, au luptat 
împreună cu şi pentru forţele separatiste transnistrene. Importante cantităţi 
de arme din arsenalul Armatei a 14-a au fost transferate în mod voit sepa-
ratiştilor care au putut, în plus, să obţină şi alte arme fără ca militarii ruşi 
să se opună. Pe lângă acestea, de-a lungul confruntărilor dintre autorităţile 
moldovene şi separatiştii transnistreni, conducătorii ruşi au susţinut, prin 
declaraţiile lor, autorităţile separatiste. Astfel, autorităţile ruse au contribuit 
atât militar, cât şi politic la crearea unui regim separatist în regiunea Trans-
nistriei, care face parte din teritoriul Moldovei. Chiar şi după armistiţiul din 
21 iulie 1992 Rusia a continuat să susţină din punct de vedere militar, politic 
şi economic regimul separatist, permiţându-i astfel să supravieţuiască, întă-
rindu-se şi obţinând o anumită autonomie faţă de Moldova”.

O constatare la fel de pertinentă despre cauzele conflictului transnistrean 
și rolul Rusiei în geneza lui o găsim și în Hotărârea Curții Europene a Drep-
turilor Omului, pronunţată la 19 octombrie 2012, în cauza Catan şi alţii îm-
potriva Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse. Marea Cameră a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului, reiterând contextul istoric descris în hotărârea 
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Ilaşcu şi alţii împotriva Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, a constatat, 
cu majoritate (şaisprezece voturi pentru şi unul împotrivă), încălcarea de că-
tre Federația Rusă a art. 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul la 
educaţie. În realitate, cel două decizii ale CEDO nu spun altceva decât că 
raioanele din stânga Nistrului ale Republicii Moldova rămân a fi ocupate de 
către Federația Rusă și după 20 de ani de la dezmembrarea URSS. 

Războiul de pe Nistru a culminat cu evenimentele de la Bender începute 
la 19 iunie 1992. În urma unei provocări planificate a separatiştilor şi pentru 
a înlătura pericolul lichidării fizice a secţiei de poliţie moldoveneşti din Ben-
der de către separatiști, conducerea Moldovei a fost nevoită să trimită în oraş 
un detaşament al poliţiei speciale cu TAB-uri. Ca răspuns la aceste acţiuni 
legitime, componente numeroase din cadrul unităților militare ale Armatei 
a 14-a ruse au ieşit din cazarmă şi au deschis focul împreună cu gardiştii 
asupra forţelor moldoveneşti, inclusiv cu artilerie de calibru mare şi tancuri. 
În luptele care s-au declanşat ambele părţi au suportat pierderi umane semni-
ficative, a avut de suferit populaţia civilă, au fost distruse multe blocuri, case 
şi obiective economice.

În zilele următoare ostilitățile militare au izbucnit cu o nouă vigoare pe 
capurile de pod Cocieri, Coşniţa şi Chiţcani. Din cauza acţiunilor militare o 
mulţime de locuitori paşnici au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele şi să 
se evacueze în afara zonei de conflict militar. Forțele separatiste, sub acope-
rirea unităţilor militare ruseşti, au supus un şir de sate aflate în afara zonei de 
conflict, printre care Holercani, Criuleni, Cruglic, Mașcăuți, Calfa ş. a. unui 
tir masiv de artilerie. În oraşul Bender s-au remarcat prin acțiuni sângeroase, 
inclusiv împotriva populației civile, rebelii separatişti din batalionul gărzii 
republicane conduşi de comandantul de tristă faimă Kostenko, numit și „co-
mandantul sângeros”. Mai târziu, propaganda regimului separatist a pus pe 
seama soldaţilor armatei moldoveneşti numeroasele crime comise împotriva 
populaţiei civile de rebelii lui Kostenko. În realitate conducerea separatistă 
a Transnistriei împreună cu serviciul de contraspionaj al armatei ruse a fost 
nevoită să-l elimine fizic pe Kostenko, devenit deja figură odioasă, pentru 
ca să-i ascundă crimele şi să acuze în continuare forţele constituţionale ale 
Moldovei de acestea.

În consecință, din cauza susţinerii militare a separatiştilor transnistreni 
de către unităţile Armatei a 14-a ruse, restabilirea ordinii constituţionale 
în raioanele estice ale Moldovei a devenit imposibilă. Războiul de pe Nis-
tru a generat o mare îngrijorare opiniei publice mondiale. În martie 1992 a 
fost creat mecanismul cvadripartit de consultări politice Rusia–Ucraina–
România–Moldova, care exercita funcţiile de observator şi mediator între 
Chişinău şi Tiraspol. 
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Dar odată cu semnarea Acordului cu privire la principiile reglementării 
paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova din 
21 iulie 1992, semnat de către președinții M. Snegur și B. Elțin, care a pus 
capăt conflictului armat de pe Nistru, acest mecanism internaţional a fost 
demontat. În conformitate cu prevederile acestui acord Rusia a rămas pentru 
scurt timp unicul subiect internaţional implicat în procesul de reglementare 
transnistreană. E de menționat, că actul demontării mecanismului cvadri-
partit de consultări politice privind conflictul transnistrean a fost o gravă 
eroare a conducerii de atunci a Republicii Moldova. În urma semnării Acor-
dului Snegur–Elțin din 21 octombrie, asistată de demontarea mecanismului 
internațional cvadripartit, Moldova a rămas singură în fața Rusiei și a regi-
mului ei marionetă de la Tiraspol. 

 În urma războiului de pe Nistru Republica Moldova a suferit pierderi 
însemnate. Cele mai grele au fost pierderile de vieţi omeneşti. În perioada 
luptelor în cadrul fazei armate a conflictului transnistrean şi-au pierdut viaţa 
circa 1 000 persoane, peste 2 000 au fost rănite, iar numărul refugiaţilor a 
fost de aproximativ 110 mii de oameni. Conform unor calcule, pierderile 
materiale ale republicii au constituit circa 12 mld ruble în prețurile timpului. 

Faptul că Acordul cu privire la încheierea acţiunilor militare pe Nistru 
a fost semnat de preşedinţii Rusiei şi Moldovei și nu între reprezentanții 
Chișinăului și Tiraspolului, cum era să fie firesc în cazul unui conflict in-
tern, denotă fără echivoc implicarea Rusiei în conflictul transnistrean în faza 
armată a acestuia ca parte în conflict. Cu toate acestea, imediat după înche-
ierea confruntărilor militare pe Nistru, Rusia a ocupat un loc de frunte în 
medierea internaţională a procesului de reglementare politică a conflictului 
transnistrean. Instituţionalizarea acestui rol a fost realizată prin mecanismul 
Comisiei Unificate de Control (CUC), care înfăptuia măsuri de respectare 
a regimului zonei de securitate în regiunea conflictului, precum şi prin re-
prezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federaţiei Ruse în procesul de 
negocieri privind reglementarea politică. Poziţia oficială a Rusiei în cadrul 
negocierilor se rezumă la ideea că regiunea transnistreană trebuie să aibă 
un statut special în componenţa Republicii Moldova. De atunci și până în 
prezent negocierile amintite s-au redus la discuțiile cu privire la principiile 
fundamentale ale statutului special. După încheierea confruntării militare de 
pe Nistru, conflictul transnistrean a intrat, treptat, în faza îngheţării. Aceas-
tă fază se caracterizează prin stabilirea dialogului politic dintre Chişinău şi 
Tiraspol cu scopul de a realiza reglementarea politică cu medierea interna-
ţională a Rusiei, iar cu începere din 1993 şi a OSCE.

 În anul 1995, mecanismul internaţional de mediere a conflictului a fost 
completat prin participarea Ucrainei. Dar și după aderarea OSCE și a Ucrai-
nei la procesul de reglementare Republica Moldova a considerat Rusia drept 
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actorul internaţional principal capabil să influenţeze decisiv reglementarea 
politică din Transnistria. Republica Moldova fiind, la fel ca și Rusia, țară 
membră a Comunității Statelor Independente (CSI), a sperat, cum a de-
monstrat timpul într-un mod nejustificat, că documentele adoptate în cadrul 
Comunității ce stipulau angajamentul respectării de către toate ţările membre 
a principiilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale vor fi respectate de Rusia. 
Factorii de decizie politică din Federaţia Rusă au adoptat însă în repetate 
rânduri decizii care au subminat încrederea Chișinăului în Rusia ca actor 
imparțial în procesul de reglementare transnistreană. La 17 noiembrie 1995, 
Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat Hotărârea „Cu privire la apelul 
Sovietului Suprem al Transnistriei”, în care, printre altele, a propus Preşe-
dintelui Elțin „să recunoască Transnistria drept zonă a intereselor strate-
gice speciale ale Federaţiei Ruse” și „să examineze problema cu privire 
la o întâlnire trilaterală a reprezentanţilor organelor puterii legislative şi 
executive ale Rusiei, Moldovei şi Transnistriei pentru a discuta problema 
referitoare la recunoaşterea Republicii Moldoveneşti Nistrene ca stat inde-
pendent şi suveran”.

În contradicție cu recomandările Dumei de Stat, puterea executivă a 
Federației Ruse a încercat să abordeze mai pragmatic reglementarea trans-
nistreană. Din vara anului 1992, Moscova a fost nevoită să înceapă negocie-
rile cu Chişinăul privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei. 
Negocierile s-au încheiat în octombrie 1994 cu semnarea unui acord intergu-
vernamental, prin care Rusia se angaja să-și retragă trupele din Moldova în 
termen de trei ani. Duma de Stat a Rusiei însă nu a ratificat acordul şi acesta 
nu a mai intrat în vigoare. Astfel, de atunci și până în prezent trupele ruse din 
Transnistria continuă să se afle ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, ocu-
pând o parte din teritoriul țării. Prezența ilegală a trupelor ruse în Transnistria 
nu contribuie la reglementarea conflictului, dat fiind faptul că autoritățile 
separatiste le consideră scutul lor protector. 

Unul dintre cele mai semnificative momente ale procesului de medie-
re internaţională a conflictului transnistrean a fost semnarea la Moscova, la 
8  mai 1997, a „Memorandumului cu privire la principiile de normalizare a 
relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria”. Acest document a fost 
un produs al diplomației ruse, în care și-au găsit reflectare principalele ele-
mente și principii ale viziunii ruseşti asupra modelului de reglementare a 
conflictului. Este suficient să menționăm aici principiul „egalității părţilor 
în conflict”, care presupunea și egalitatea subiecţilor care trebuiau să for-
meze „un stat comun” (Republica Moldova şi Transnistria). Acceptarea de 
către Chișinău a acestui principiu însemna în realitate renunţarea Moldovei 
la suveranitatea sa și recunoaşterea tacită a pretinsei Republici Moldovenești 
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Nistrene. Mai mult, crearea „statului comun” conducea la dependenţa ri-
gidă a politicii Chişinăului față de Tiraspol, și în ultimă instanță – față de 
Moscova. 

 Diplomaţia moldovenească a încercat să depăşească erorile din textul 
Memorandumului amintit, insistând ca la 8 mai 1997 la Moscova, odată cu 
semnarea Memorandumului să fie semnată și o Declaraţie comună a Preşe-
dinţilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei, precum şi a Preşedintelui în exerciţiu al 
OSCE, care să excludă interpretări arbitrare ale textului Memorandumului. 
Documentele au fost semnate în pachet și considerate interdependente. 

 Ideea de bază a Declaraţiei comune se reducea la afirmaţia „că principi-
ile Memorandumului nu pot intra în contradicţie cu normele de drept inter-
naţional general acceptate şi nu pot fi aplicate în contradicţie cu tratatele 
internaţionale deja existente, cu hotărârile OSCE, cu Declaraţia comună 
din 19 ianuarie 1996 a Preşedinţilor Federaţiei Ruse, Ucrainei şi Moldovei, 
care recunosc suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova”. 
Declaraţia comună făcea ca Memorandumul să devină nefuncţional din 
punct de vedere legal, în cazul în care s-ar fi aplicat cu încălcarea principiilor 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova

 Speranţele la un progres rapid în procesul de negocieri cu privire la re-
glementarea conflictului legate de Memorandum nu s-au adeverit cu timpul. 
Chiar din primele zile de după semnarea la Moscova a documentelor refe-
ritoare la reglementarea transnistreană autorităţile nerecunoscutei RMN au 
refuzat să accepte rolul reglementator al Declaraţiei comune sub inventatul 
pretext că Tiraspolul nu a semnat acest document. Nerecunoaşterea de către 
liderii tiraspoleni a Declaraţiei comune de la Moscova din 8 mai 1997 a 
depăşit cu mult limitele simplei compromiteri a Memorandumului. Semni-
ficaţia acestui gest era cu mult mai vastă, aceasta vizând, la modul direct, 
problema funcţionalităţii mecanismului internaţional de mediere şi a garan-
ţiilor de reglementare politică a conflictului transnistrean care existau atunci. 

În aceste împrejurări, ridica semne de întrebare însăşi posibilitatea de a 
realiza reglementarea transnistreană în condiţiile în care rolul determinant de 
mediator în acest proces îi revenea Rusiei. Cu atât mai mult cu cât o parte a 
societăţii ruse, inclusiv factorii de decizie politică și militară, mulți diplomați 
ruși considerau că conflictul transnistrean trebuie conservat până la conso-
lidarea poziției Rusiei pe arena internațională. Autorii unui manual destinat 
cursanților Academiei de Diplomaţie a MAE al Federației Ruse, de exemplu, 
subliniau literalmente următoarele: „Existenţa Transnistriei independente de 
facto îi permite Rusiei, fără a se împovăra cu cheltuieli şi eforturi cât de cât 
serioase, să-şi păstreze anumite poziţii geopolitice într-o regiune destul de 
importantă a Europei de Sud-Est, care e pentru ea şi una dintre importantele 
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«ferestre» spre Europa. Rusia nu este deocamdată în stare să-şi apere în mă-
sura cuvenită interesele în această regiune de mare importanţă strategică. 
De aceea, se pare că nesoluţionarea problemei transnistrene va rămâne un 
fapt pozitiv pentru Rusia până în momentul în care ea va dobândi forţe noi 
şi va putea să-şi apere plenar aici interesele”. 

Dat fiind faptul că, după semnarea Memorandumului de la Moscova, 
Rusia a adoptat o poziție de blocare a reglementării politice a conflictului 
transnistrean, acesta a intrat în mod definitiv în impas. Iar Transnistria, 
rămasă un pământ al nimănui, în afara dreptului internațional, s-a transfor-
mat cu timpul într-o „gaură neagră” a Europei, prin care tranzitează un flux 
impunător al comerţului cu marfă de contrabandă în valoare de multe sute de 
milioane de dolari pe an. Regimul politic separatist transnistrean serveşte deja 
de mult interesele contrabandiştilor internaţionali. 

 Situaţia este agravată de prezenţa în Transnistria a unor stocuri impor-
tante de armament, muniții și alte materiale militare aflate în jurisdicţia 
Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria. Stocurile amintite au fost 
declarate de autoritățile separatiste drept proprietate ale pretinsei RMN. În 
același timp, liderii secesioniști creează diverse obstacole în calea evacuării 
lor. Rusia, la rândul ei, invocă imposibilitatea retragerii trupelor fără acordul 
autorităților separatiste, iar ca rezultat în regiune continuă să persiste un fo-
car de conflict care comportă un potențial destabilizator din regiune. 

În acelaşi timp, în conformitate cu acordurile la care s-a ajuns la Sum-
mit-ul OSCE de la Istanbul în anul 1999, Rusia s-a angajat să-şi retragă 
trupele şi tehnica militară de pe teritoriul Moldovei. Pentru a asigura trans-
parenţa acestui proces, mandatul misiunii OSCE în Moldova a fost extins, 
fiindu-i încredinţată efectuarea coordonării procesului de retragere a trupe-
lor. După o perioadă scurtă de timp, pe parcursul căruia au fost evacuate și 
casate cantități apreciabile de armament și muniții, din martie 2004 procesul 
de retragere a armamentului din Transnistria a fost suspendat. La moment, 
peste 20 de mii de tone de armament şi muniţii rămân în continuare în zona 
de conflict. 

 Odată cu venirea la putere în 2001 a Partidului Comuniştilor din Re-
publica Moldova s-a încheiat încă o etapă în procesul de reglementare a 
conflictului transnistrean. Preşedintele V. Voronin intenționa să soluţioneze 
conflictul transnistrean în decursul unui an. Timpul însă a invalidat această 
abordare excesiv de optimistă. V. Voronin, la fel ca și predecesorii săi, conti-
nua să considere Rusia drept factor determinant în procesul de reglementare 
transnistreană. La începutul anului 2003, fără a-i anunţa pe ceilalți mediatori, 
i-a solicitat Rusiei să elaboreze un nou plan de reglementare a conflictului 
transnistrean. Moscova a profitat cu plăcere de gafa Preşedintelui moldo-
vean şi deja în noiembrie 2003, D. Kozak, consilier al Preşedintelui Putin, 
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a prezentat spre examinare Chişinăului şi Tiraspolului „Memorandumul cu 
privire la principiile de bază ale structurii statului unificat”, document rămas 
în memoria opiniei publice drept „Memorandumul Kozak”. 

 Documentul rusesc prevedea crearea unui stat comun pe baze federa-
tive şi în limitele teritoriale al RSS Moldoveneşti de la 1 ianuarie 1990 („o 
monstruozitate federală”, după cum a numit-o un cercetător olandez). În ca-
drul statului comun Transnistria devenea subiect al federaţiei cu mai multe 
drepturi de formaţiune statală, dar și cu drept de „veto” în organul legis-
lativ suprem al statului federal. În fond, aceasta ar fi însemnat în practică 
subordonarea politicii Chişinăului faţă de dictatul Tiraspolului, iar în ultimă 
instanţă  – faţă de Moscova. În plus, Memorandumul prevedea legalizarea 
prezenţei militare ruseşti în Transnistria pentru o perioadă de 20 de ani.

 Președintele Voronin și președintele pretinsei RMN I. Smirnov au para-
fat documentul, iar semnarea lui urma să se producă la 25 noiembrie 2003 
în cadrul unei vizite la Chişinău a Preşedintelui rus V. Putin. Vizita însă a 
fost anulată în ultimul moment la iniţiativa Preşedintelui Voronin, după ce 
adepții unor partide de opoziție au ieșit în stradă protestând împotriva sem-
nării Memorandumului. Concomitent, unii lideri occidentali l-au atenționat 
pe Președintele moldovean în legătură cu consecințele nefaste ale semnării 
documentului pentru stabilitatea din țară și securitatea regională. În aceste 
condiții, Președintele Voronin a fost nevoit să dezavueze semnătura sa de 
parafare a documentului și să contramandeze vizita lui Putin la Chișinău. 
În urma respingerii de către Chişinău a Memorandumului Kozak, relaţiile 
moldo-ruse au intrat în faza unei înrăutăţiri de lungă durată. Procesul de ne-
gocieri cu privire la reglementarea conflictului a fost îngheţat.

Respingerea de către Chișinău a „Memorandumului Kozak” a nemulțumit 
foarte mult Moscova, căci negocierea lui a scos la suprafață, mai evident ca 
oricând, faptul că pretinsa RMN nu este decât o unealtă a Rusiei în regiu-
ne. Pretinșii lideri transnistreni, care până atunci declarau că nu vor decât 
independență pentru republica separatistă, au uitat imediat de aceasta când 
li s-a ordonat de la Moscova să semneze Memorandumul Kozak. Rusia, la 
rândul ei, considera că documentul menționat îi satisfăcea îndeajuns intere-
sele imperiale în zonă, dat fiind că legaliza prezența militară rusă pe teritoriul 
Republicii Moldova pentru două decenii înainte.

 Începând cu luna iulie 2005, Parlamentul Republicii Moldova a adop-
tat o serie de acte legislative care aveau drept scop determinarea cadrului 
juridic al reglementării conflictului. În acelaşi an s-a produs intensificarea 
în continuare a internaţionalizării procesului de negocieri vizând reglemen-
tarea conflictului, la acesta conectându-se oficial în calitate de observatori 
Uniunea Europeană şi SUA. Astfel, s-a constituit mecanismul internaţional 



– 324 –

de reglementare cunoscut ca formatul 5 + 2. În afară de acesta, în cadrul poli-
ticii europene de vecinătate, UE şi Moldova au semnat Acordul cu privire la 
planul de acţiuni RM– UE, în conformitate cu care în Ucraina şi în Moldova 
şi-a început activitatea Misiunea Uniunii Europene de acordare a asistenţei 
la monitorizarea frontierei moldo-ucrainene. Ca urmare, la Chişinău a fost 
deschisă reprezentanţa Comisiei Europene, a fost semnat Acordul cu privire 
la simplificarea procedurilor de acordare a vizelor şi a crescut substanţial vo-
lumul asistenţei financiare pentru Moldova în anii 2007–2009. La conferinţa 
donatorilor de la Bruxelles din decembrie 2006, la care Moldovei i-au fost 
acordate 1,2 miliarde de dolari, Uniunea Europeană a jucat rolul de spon-
sor principal. În aceeaşi perioadă, SUA i-au oferit Moldovei suport financiar 
în cadrul programului „Provocările mileniului”. 

În perioada cu începere din anul 2007, procesul de reglementare a con-
flictului transnistrean s-a aflat în cea mai mare parte a timpului în impas. 
Deși aderarea României la Uniunea Europeană a adus conflictul transnis-
trean la frontiera cu Europa extinsă, iar UE și-a sporit atenția și interesul față 
de conflict, noua situație geostrategică a Republicii Moldova nu a contri-
buit la procesul de reglementare a conflictului. Mediul nou de securitate al 
Republicii Moldova, a scos în evidență faptul că nu doar Chișinăul nu dis-
pune de resurse suficiente pentru a reglementa conflictul, dar și pârghiile de 
care dispune UE în acest sens sunt limitate. 

Pentru înțelegerea situației social-politice din Republica Moldova și re-
giunea transnistreană, precum și a procesului de reglementare a conflictului 
transnistrean în anii 2007–2008, o valoare aparte o are publicarea unui nu-
măr mare de telegrame ”Wikileaks”, a căror importanță și valoare istorică 
este incomensurabilă. Chiar dacă veridicitatea telegramelor publicate n-a 
fost niciodată recunoscută de oficialitățile țărilor vizate, importanța lor este 
unanim recunoscută în mediul academic și în acest context informațiile ce 
se conțin în aceste telegrame, cu referință la Moldova, scot în evidență rolul 
de observator mai puțin activ al SUA în procesul de reglementare, precum și 
faptul că diplomația americană în Moldova în acești ani și-a asumat poziția 
de figurant într-o piesă în care rolul principal era jucat de Rusia. 

Dominarea de către Rusia în plan internațional a dosarului transnistrean 
încuraja autoritățile separatiste de la Tiraspol să înăsprească și mai departe 
condițiile de funcționare a școlilor cu predare în limba română cu grafie lati-
nă din Transnistria. În anii de referință, autoritățile secesioniste de la Tiraspol 
și-au continuat politica de epurare lingvistică în regiune intimidând copiii, 
profesorii și părinții copiilor din școlile amintite. Condiția care confirmă nu 
doar politica de epurare lingvistică dusă de autoritățile transnistrene în re-
giune, dar și faptul că Transnistria continuă să rămână un teritoriu ocupat 
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de Rusia este decizia CEDO în dosarul „Cătană și alții versus Moldova și 
Rusia” din 19 octombrie 2012. 

Pe de altă parte, Raportul Misiunii OSCE în Moldova și al Înaltului Co-
misar OSCE pentru Minorități naționale cu privire la școlile moldovenești cu 
predare în limba română cu grafie latină din Transnistria din noiembrie 2012 
reflectă politica „împăciuitoristă” aplicată de OSCE în Moldova. Resimțind 
influența Moscovei aceasta nu pornește de la faptul că părinții trebuie să aibă 
dreptul să aleagă limba și alfabetul de instruire pentru copii lor, că autoritățile 
secesioniste încalcă flagrant niște drepturi fundamentale ale omului, dar de la 
„grija” cum să „împace” interesele „părților”. Unele din rapoartele Misiunii 
OSCE în Moldova și în special rapoartele șefilor Misiunii OSCE în Moldova 
în fața Consiliului Permanent de la Viena (poate cu excepția rapoartelor Am-
basadorului Louis O’Neill) pe alocuri creează impresia că Misiunea OSCE 
în Moldova este preocupată mai mult de justificarea propriei prezențe în țară, 
și mai puțin de îndeplinirea punctuală a sarcinilor prevăzute de mandat. 

La rândul ei Moscova, frustrată de eșecul semnării „Memorandumului 
Kozak”, a încercat la fel ca și în anii precedenți să monopolizeze procesul de 
reglementare a conflictului încercând să elimine din proces ceilalți actori din 
formatul 5 + 2. O dovadă elocventă a încercării Rusiei de a submina formatul 
de negocieri amintit a fost întâlnirea trilaterală a liderilor Rusiei, Moldovei 
şi Transnistriei, care a avut loc la Moscova la 18 martie 2009. OSCE nu a 
fost anunţată din timp despre această întâlnire și nu a participat la ea. 

Participanții la întâlnirea amintită au semnat o declaraţie comună în care, 
printre altele, se menționa că „părţile vor continua contactele directe cu sco-
pul de a activiza procesul de negocieri cu privire la reglementarea politică 
a conflictului transnistrean. La fel, părţile vor activiza lucrul grupurilor de 
experţi vizavi de măsurile de încredere şi dezvoltarea interacţiunii la Nis-
tru în domeniul social-economic şi cel umanitar”. Participanţii la întâlnire 
au confirmat importanţa Conferinţei permanente în probleme politice în ca-
drul procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană (formatul 
„5 + 2”) şi au convenit să creeze condiţii pentru reluarea cât mai grabnică 
a lucrului în acest format. În aceeaşi declaraţie a fost enunțată prevederea, 
foarte importantă pentru Rusia şi Transnistria, cu privire la rolul stabilizator 
al operaţiuni „de menţinere a păcii” din regiune şi la pertinenţa transformării 
ei într-o operaţiune de garantare a păcii sub egida OSCE doar după închei-
erea reglementării conflictului. 

Punându-şi semnătura sub declaraţia trilaterală menționată, Preşedintele 
Republicii Moldova, V. Voronin, a reconfirmat disponibilitatea autorităților 
de la Chișinău de a sincroniza procesul de reglementare politică a conflictu-
lui transnistrean cu retragerea contingentului militar rusesc de pe teritoriul 
Moldovei. Acest principiu nociv introdus în discursul politic cu privire la re-
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glementarea transnistreană de diplomația rusă încă din luna mai 1993 a fost 
respins de diplomația moldovenească ani de-a rândul până a fost abandonat. 
Pentru a-și reface relațiile cu Moscova, Voronin a acționat împotriva intere-
selor naționale și a acceptat revitalizarea principiului amintit. 

Dorința Rusiei de a-și legifera operațiunea „de pacificare” de pe Nistru 
prin declarația de la 18 martie 2009 explică și cauza pentru care Moscova 
a încercat să submineze formatul de negocieri 5 + 2 și înlocuirea acestuia cu 
unul în format 2 + 1. 

Moscova a încercat să-și legifereze operațiunea sa „de pacificare” și 
prezența militară pe teritoriul Moldovei și în cadrul OSCE. Astfel, pe 19  ia-
nuarie 2010, la Viena, Delegaţia permanentă a Rusiei pe lângă OSCE şi cea 
cu privire la Controlul Armamentelor au propus spre examinare statelor par-
ticipante ale OSCE proiectul de „Hotărâre cu privire la prevenirea conflicte-
lor şi managementul crizelor în spaţiul OSCE”. După ce în preambulul pro-
iectului de hotărâre se făcea referinţă la un şir de principii pe care Moscova 
le încalcă zilnic, Rusia propunea ca statele participante la OSCE să ajungă 
la un acord de a respecta, printre altele, „ formatele existente de negociere 
şi de pacificare convenite de către părţile în conflict”. Prin adoptarea unei 
asemenea hotărâri de către Consiliul Permanent al OSCE şi Forumul pen-
tru Securitate şi Cooperare al OSCE, Moscova dorea să obţină o legalizare 
a prezenţei militare rusești în Republica Moldova, precum şi argumente în 
plus împotriva modificării formatului existent al operaţiunii „de pacificare” 
în Transnistria. Pe data de 6 mai 2009 Delegația Federației Ruse pentru con-
trolul armamentelor de la Viena a propus un Non-paper privind problema-
tica Tratatului CFE („Restabilirea viabilităţii Tratatului CFE: Calea înainte” 
(Восстановление жизнеспособности ДОВСЕ: путь вперед. (Памятная 
записка)), în care, printre alte măsuri întreprinse de părţi în paralel pentru 
a revitaliza Tratatul CFE, Rusia propunea următoarele: „ Este necesar ca 
de acum la această etapa să cădem de acord asupra unui «pachet» şi să 
anexăm la acesta un proiect de hotărâre prin care s-ar aproba şi susţine 
continuarea operaţiunii actuale de pacificare potrivit Acordului ruso-mol-
dovenesc din 1992. După convenirea asupra „pachetului”, proiectul acestei 
hotărâri va fi propus pentru aprobare statelor parte la CFE în Consiliul 
Permanent al OSCE”. 

Însă strategia Moscovei de a monopoliza procesul reglementării trans-
nistrene repede s-a împotmolit. După cum au arătat evenimentele ulterioa-
re, negocierile în formatul convenit la Moscova în martie 2009 nu au mai 
avut loc. În iulie 2009, în Moldova la putere au venit forţele democratice 
de orientare pro-europeană, care, preluând dosarul transnistrean, s-au văzut 
obligați să „repare” gafele diplomatice ale lui Voronin. Reprezentanții nou-
lui guvern au declarat în mod repetat drept nulă și fără consecințe juridice 
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Declaraţia comună de la Moscova a liderilor Moldovei, Transnistriei şi Ru-
siei din 18  martie 2009. Evident că acest fapt nu a contribuit la ameliorarea 
relațiilor moldo-ruse. 

Declarația din 18 martie 2009 a fost lovită de nulitate și prin apelurile 
repetate în forurile internaţionale ale conducerii democratice a Moldovei ca 
Rusia să-și retragă în mod neîntârziat, necondiționat și în bună ordine trupele 
din Transnistria, în conformitate cu angajamentele luate la Summit-ul OSCE 
de la Istanbul. Oficialii moldoveni subliniau că prezența trupelor rusești pe 
teritoriul Republicii Moldova încalcă statutul de neutralitate al țării stipulat 
în Constituție. La fel s-a subliniat în mod repetat și necesitatea transformării 
misiunii „de pacificare” din regiune în una civilă. 

Printre elementele ce caracterizează procesul reglementării politice a 
conflictului transnistrean după anul 2009 un loc aparte revin inițiativelor ve-
nite din partea UE și a unor state membre ale UE, în particular Germania. 
Merită toată atenția în acest sens Memorandumul adoptat la 5 iunie 2010 de 
către Cancelarul federal al Germaniei Angela Merkel şi Preşedintele Rusiei 
Dmitrii Medvedev. Prin Memorandumul amintit s-a propus crearea la nivel 
de miniştri a unui Comitet politic şi de securitate UE – Rusia, care „ar fi 
trebuit să devină un forum de schimb de opinii asupra subiectelor curente 
ale politicii internaţionale şi de pe agenda de securitate; să definească re-
guli solide pentru organizarea unor operaţiuni comune civile şi militare de 
management al crizelor; să faciliteze schimbul de opinii şi proiecte de reco-
mandări referitoare la probleme specifice de cooperare, incluzând diverse 
conflicte şi situaţii de criză pe care UE şi Rusia trebuie să le soluţioneze în 
comun în cadrul formatelor multilaterale de cooperare. De asemenea, pro-
blematica transnistreană urma să devină un subiect prioritar pe agenda de 
lucru a Comitetului UE – Rusia”. 

Demersul diplomatic german a făcut pentru prima dată o conexiune între 
interesele strategice ale Rusiei pe continentul european și progresul obținut 
în reglementarea conflictului transnistrean. Însă această inițiativa a Can-
celarului german Merkel, nefiind coordonată în prealabil în cadrul UE și 
neținând cont de divergențele de opinie din cadrul Uniunii cu privire la gra-
dul de disponibilitate a statelor membre de a angaja Rusia în afacerile de po-
litică externă ale UE, a suferit eșec. Memorandumul Merkel–Medvedev nu 
a făcut decât să demonstreze limitele existente ale politicii externe a Uniunii 
Europene în spațiul ex-sovietic, insuficiența pârghiilor de influență în zonele 
de conflict controlate de Rusia și marionetele ei. Pe de altă parte, Memoran-
dumul a demonstrat și faptul că Rusia, chiar dacă interesele ei strategice pe 
continentul european au fost condiționate de reglementarea transnistreană, 
a considerat „cedarea” Transnistriei drept o plată prea mare pentru ce urma 
să obțină în schimb. În consecință, a încercat să profite de divergențele din 
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cadrul UE și să obțină federalizarea Moldovei cu girul acesteia – propunerile 
Kremlinului cu privire la problematica transnistreană transmise Bruxelles-
ului la începutul lunii august 2010 erau preluate în mare parte din Memoran-
dumul Kozak, al cărui scop, după cum se știe, era „transnistrizarea” întregii 
Republici Moldova. 

În această perioada de timp s-a produs și o schimbare a conducerii regi-
unii transnistrene. În urma alegerilor desfășurate în luna decembrie 2011 în 
Transnistria, președinte al pretinsei RMN a devenit E. Șevciuk, în vârstă de 
43 de ani, etnic ucrainean. Venirea în fruntea pretinsei RMN a unei generații 
noi de politicieni a dat speranță exagerată unor actori din formatul 5 + 2 (dar 
și unor observatori politici) că politica regiunii va fi una mai independentă 
față de Moscova iar procesul de negocieri va fi marcat de dinamism. Eveni-
mentele ulterioare au confirmat însă opinia observatorilor care susțin că este 
irelevant cine se află la putere în Transnistria, pentru că politicienii transnis-
treni sunt simple marionete ale Moscovei, care, de vreme ce depind econo-
mic și politic de Rusia, nu au putere de decizie în problemele de importanță 
vitală pentru pretinsa RMN. 

Împreună cu apariția la Tiraspol în vârful piramidei puterii a unui nou 
figurant, Chișinăul oficial a purces la implementarea strategiei „pașilor mici” 
în procesul reglementării conflictului. În cadrul acestei strategii au avut 
loc un șir de întâlniri între primul ministru V. Filat și liderul de la Tiraspol 
E.  Șevciuk. Au fost semnate un șir de documente care veneau să reglemen-
teze relațiile economice între cele două maluri ale Nistrului, libera circulație 
a oamenilor și mărfurilor. Încă un rezultat al politicii „pașilor mici” a fost 
re luarea procesului de consultări politice în formatul 5 + 2. Însă în cadrul 
acestui format Tiraspolul, îndrumat tacit iar uneori și deschis de Moscova, 
a refuzat constant să abordeze problematica reglementării politice a conflic-
tului transnistrean prin purcederea la elaborarea și negocierea statului spe-
cial al Transnistriei în componența Republicii Moldova. Această abordare 
a procesului de consultări politice în formatul 5 + 2 de către Tiraspol vine 
să demonstreze cu elocvență absența interesului Moscovei, la etapa actuală, 
pentru orice progres în soluționarea politică a conflictului de pe Nistru. 

Euromaidanul de la Kiev și evenimentele care l-au succedat și mai 
mult au îndepărtat interesul Moscovei de la agenda reglementării politice 
în Transnistria. Experiența separatiștilor din Transnistria a devenit obiect 
de inspirație pentru teroriștii și separatiștii pro-ruși din Estul Ucrainei. 
Iar teritoriul pretinsei RMN a devenit un cap de pod pentru desfășurarea 
operațiunilor subversive împotriva statului suveran Ucraina cu scopul desta-
bilizării situației în sud-vestul acestei țări. Faptul că Transnistria separatistă a 
devenit o sursă de inspirație pentru separatiștii din Ucraina este confirmat și 
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de implicarea directă a fostului șef al KGB tiraspolean Antiufeev pe post de 
vice prim-ministru în guvernul pretinsei republici de la Donețk. Tot așa cum 
șeful militar al așa-zisei republici din Donețk, Ghirkin, colonel al FSB rus 
(serviciul de informații), public a recunoscut participarea sa directă în răz-
boiul din Transnistria. În așa fel devine tot mai evidentă incompatibilitatea 
calității de mediator internațional al Rusiei în soluționarea conflictului trans-
nistrean. Cu atât mai mult este compromisă pretinsa de către Rusia calitatea 
de garant al viitorului statut al Transnistriei, care va rezulta din mult așteptata 
reglementare politică a conflictului, pe fundalul încălcării brutale de către 
Moscova a angajamentelor sale de garant al integrității teritoriale a Ucrainei, 
asumate în Acordul internațional de la Budapesta în 1994. 

Conflictul ruso-ucrainean ridică o altă problemă gravă, legată de 
funcționalitatea formatului 5 + 2 de reglementare politică a conflictului trans-
nistrean. Doi din mediatorii de bază internaționali ai acestui format de regle-
mentare, Rusia și Ucraina, se găsesc de facto în stare de război nedeclarat. Iar 
Rusia folosește teritoriul Republicii Moldova în Transnistria, asupra căruia 
provizoriu nu se extinde de facto jurisdicția constituțională a Chișinăului, dar 
unde sunt amplasate ilegal forțe militare ruse pentru destabilizarea Ucrainei. 
În aceste condiții Republica Moldova are motive mai mult decât întemeiate 
pentru a insista asupra revizuirii actualului format internațional de mediere 
în sensul creșterii gradului de eficiență al lui. 

În concluzie, vom mai sublinia că analiza evoluţiei conflictului trans-
nistrean de la începuturile lui și până în prezent relevă faptul că acesta, la 
fel ca altele apărute în procesul dezmembrării URSS, continuă să rămână 
o sursă de pericol și de instabilitate regională. Conflictul secesionist din ra-
ioanele din stânga Nistrului a avut și continuă să aibă o influență negativă 
asupra dezvoltării statului moldovenesc în ansamblu, precum şi asupra per-
spectivelor sale de integrare politică şi economică în structurile europene. 
Soluționarea deplină a acestui conflict poate fi făcută doar prin eforturile 
conjugate ale Conducerii Republicii Moldova, SUA, UE, precum și a altor 
actori internaționali capabili să convingă Rusia că Moldova are dreptul să-și 
aleagă singură modul de dezvoltare și valorile pe care să le împărtășească. 

Anatol ȚĂRANU, 
doctor în istorie, 

conferențiar cercetător
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RELAȚIILE INTERETNICE

În lume, conform datelor statistice, practic nu există niciun stat, ai cărui 
locuitori ar face parte dintr-o singură etnie și ar fi vorbitori ai unei singure 
limbi. De regulă, pe teritoriul oricărei țări de pe mapamond, împreună cu 
membrii etniei care au constituit, au dezvoltat și au apărat, de-a lungul is-
toriei, statul național respectiv, conviețuiesc și membri ai altor comunități 
de oameni care se deosebesc de majoritatea populației țării respective prin 
originea etnică și prin limba vorbită. În diverse lucrări științifice, în acte-
le legislative ale unor state, într-o serie de documente, tratate și convenții 
internaționale și regionale, comunitățile sunt considerate ba minorități 
naționale (minorități etnice), ba grupuri naționale (grupuri etnice). 
Uneori se întâlnesc și formulări de tipul: minorități lingvistice sau grupuri 
lingvistice. 

Constituția RSS Moldovenești din 15 aprilie 1978, Declarația de Inde-
pendență a Republicii Moldova din 27 august 1991, Constituția Republi-
cii Moldova din 23 iulie 1994, Legea cu privire la drepturile persoanelor 
aparținând minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor 
din 19 iulie 2001, Concepția politicii naționale a Republicii Moldova din 
19  decembrie 2003 și alte acte normative ale republicii noastre în dispozițiile 
lor utilizează noțiunile de popor, populație, națiune, naționalitate, gru-
puri naționale, grupuri etnice, grupuri lingvistice, minorități naționale, 
comunități etnice, comunități lingvistice.

Atât în perioada existenței URSS, cât și după destrămarea ei, mulți dem-
nitari de stat, lideri politici, activiști ai unor asociații etnoculturale, savanți, 
jurnaliști, unele categorii de locuitori afirmau și unii mai insistă și în prezent 
că republica noastră este un stat multinațional (polietnic). La p. 58 din vol.  8 
al Enciclopediei Sovietice Moldovenești, editat în 1981, este menționat: 
RSS Moldovenească este o republică multinațională. Aceeași opinie a 
fost expusă și la p. 57 a tratatului enciclopedic Молдавская Советская 
Социалистическая Республика, editat în 1979: Молдавская ССР – 
много национальная республика. Studiind istoria constituirii şi dezvoltării 
politico-juridice a ţărilor lumii, am stabilit că state multinaţionale (polietni-
ce) sunt fie acelea care au fost constituite de către două sau de mai multe na-
ţiuni (etnii), adică de popoare autohtone, fie sunt acelea care au fost formate 
de către o singură naţiune (etnie), adică de un singur popor autohton, iar 
ulterior, în cadrul lor, au fost incluse pe cale benevolă sau prin forţa arme-
lor alte naţiuni (etnii), adică alte popoare autohtone, împreună cu teritoriile 
lor istorice. Actualmente ca state multinaţionale (polietnice), în teritoriile 



– 331 –

cărora s-au constituit şi se dezvoltă în spaţii istorico-etnice proprii mai multe 
naţiuni (etnii) sunt, în opinia noastră, Federaţia Rusă, China, India, Indone-
zia, Myanmar (Birma), Nigeria ş.a.  

În RSS Moldovenească au existat și cercetători care au demonstrat ca-
racterul inadecvat, greșit din punct de vedere științific, al opiniilor despre 
componența multinațională a populației republicii. Ei opinau că țara noas-
tră era populată majoritar de către moldoveni (realmente români), adică de 
membrii națiunii (etniei) constitutive a statalității, îngemănată și dezvoltată 
istoricește în arealul Carpato-Danubiano-Nistrean timp de peste două milenii.

După anul 1359 etnia românească în spațiul constituirii sale istorice 
din arealul Carpato-Danubiano-Nistrean a continuat să fie divizată în as-
pect politico-juridic, însă nu în peste douăzeci de segmente (după numărul 
formațiunilor politico-statale), ca în secolele IX–XIII, ci în trei, în confor-
mitate cu noile hotare politice stabilite în anii 1330 –1392 între statele suve-
rane și independente: Valahia, Moldova, Ungaria. Populația românească din 
spațiul Carpato-Dunărean în aspect politico-juridic, începând cu anul 1330, a 
trăit și a activat până în 1859 în calitate de segment etnic de bază atât la con-
stituirea Principatului Valahia, cât și la dezvoltarea lui socială, economică, 
politică, juridică, culturală, în protejarea lui împotriva acțiunilor agresive ale 
statelor expansioniste. La fel și populația românească din spațiul Carpato-
Nistrean, începând cu anul 1359, a activat până în 1859 în calitate de seg-
ment etnic de bază atât la constituirea Principatului Moldova, cât și în dez-
voltarea ulterioară social-economică, politico-juridică, național-culturală, în 
apărarea suveranității și a integrității teritoriale a țării în confrun tările mili-
tare cu statele expansioniste. Evoluția poporului român ca națiune (etnie) 
dezmembrată a creat probleme serioase în ceea ce privește dezvoltarea 
social-economică, politico-juridică, național-culturală a membrilor segmen-
telor lui din Valahia, Moldova și, îndeosebi, a celor din Transilvania. Ho-
tarele politico-statale existente, paralel cu alți factori interni și externi, au 
fost impedimente substanțiale ce au limitat colaborarea membrilor celor trei 
segmente ale etniei române în diverse domenii ale vieții, dar, lucru firesc, 
nu a putut să le stopeze completamente. Deoarece segmente de populație 
ale etniei române au constituit atât statul Valahia (Muntenia, Țara Româ-
nească), cât și statul Țara Moldovei, era și firesc ca ambele principate cu 
aceeași componență etnică de bază, să aibă și au avut realmente multiple 
similitudini și în sistemele de instituții politico-juridice de guvernare. Dez-
membrarea statului românesc Ţara Moldovei prin tratatul de pace ruso-turc 
din 16 (28)  mai 1812 de la Bucureşti, a condus şi la dezmembrarea segmen-
tului etnic românesc, care locuia timp de secole în spaţiul geografic de la est 
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de Carpaţi, în două subsegmente. Subsegmentul populaţiei româneşti dintre 
Carpaţi şi râul Prut a continuat  să fie etnia constitutivă a Principatului Mol-
dova, rămas în continuare sub suzeranitatea (protecţia) Imperiului Otoman.

Altă soartă i-a fost hărăzită subsegmentului etniei româneşti din Moldova 
de Est după anexarea interfluviului Pruto-Nistrean şi transformarea lui de că-
tre autocraţia ţaristă într-o provincie a Imperiului Rus. Drept rezultat, subseg-
mentul etnic românesc de la est de Prut a fost lipsit după 1812 de instituţiile 
naţionale de stat, de care a beneficiat în cadrul Principatului Moldova, limi-
tându-se sfera de utilizare a limbii materne şi a izvoarelor dreptului naţional 
în activitatea instituţiilor de stat, administrative şi judecătoreşti introduse de 
ţarismul rus în Basarabia, iar mai târziu a fost lipsit aproape completamente 
de aceste drepturi. Ca urmare, subsegmentul etniei româneşti de la est de Prut, 
la fel ca şi cele circa 200 de popoare neruse, a fost impus să trăiască până 
în 1917 în cadrul unui imperiu cu regim de guvernare a monarhiei autocra-
te, în care etniile neruse erau lipsite completamente de drepturile şi libertă-
ţile necesare dezvoltării fireşti a popoarelor lumii, supuse unui proces intens 
de deznaţionalizare şi de rusificare. Nu întâmplător academicianul sovietic 
M.  Pokrovski şi alţi autori au caracterizat Imperiul Rus ca închisoare a 
popoarelor.

Subliniem, în această ordine de idei, că membrilor segmentului etnic ro-
mânesc, participanţi activi în mişcarea de eliberare naţională de sub domi-
naţia  regimului totalitar sovietic în anii 1940 –1991, le-a revenit rolul deter-
minant în salvarea  de la degradare nu doar a limbii române, dar şi a limbilor 
materne ale membrilor grupurilor de urmaşi ai migranţilor prin adoptarea  
actelor legislative lingvistice din 1989 şi la trecerea RSS Moldoveneşti de la  
suveranitatea declarativ-formală la cea reală prin adoptarea  Declaraţiei cu 
privire  la suveranitatea RSS Moldova din 23 iunie 1990, cât şi la obţinerea 
independenţei politico-juridice printre statele lumii prin adoptarea Declara-
ţiei de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991.

Constatăm astfel că statalitatea şi independenţa politico-juridică a Repu-
blicii Moldova se datorează în cea mai mare măsură existenţei şi dezvoltării 
segmentului etnic românesc. Dacă acest component etnic ar slăbi în urma 
unor întâmplări imprevizibile în aspect intelectual, economic, politic, organi-
zatoric şi cultural, membrii grupurilor de migranţi şi de urmaşi ai acestora din 
republică ar constitui un oarecare  alt stat, dar  în niciun caz n-ar activa pen-
tru dezvoltarea suverană şi independentă a Republicii Moldova. Prin urma-
re, existenţa şi prosperarea economică, politico-juridică, naţional-culturală 
a Republicii Moldova depinde în mare măsură de vitalitatea şi dezvoltarea  
suverană şi independentă a Republicii Moldova. Prin urmare, existenţa şi 
prosperarea economică, politico-juridică, naţional-culturală a Republicii 
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Moldova depinde în mare măsură de vitalitatea şi dezvoltarea segmentului 
etnic românesc. 

Importanţa etniei (naţiunii) constitutive în viaţa oricărui stat din lume este, 
aşadar, decisivă. Deosebit de reuşit şi plastic, în opinia noastră, rolul etniei 
constitutive în soarta Federaţiei Ruse a fost formulat de către remarcabilul 
cugetător şi istoric rus A. Soljeniţân prin aforismul: fără ruşi nu va exista nici 
Rusia.

Naţiunea (etnia), în opinia savanţilor sovietici, reprezenta comunitatea 
istorică de oameni, care, în procesul statornicirii sale s-a constituit pe un 
teritoriu propriu şi dispunea de relaţii economice, limbă literară, de parti-
cularităţi ale culturii şi caracterului ca semne distinctive ale ei.

Reieşind din criteriile acestei definiţii, în URSS în aspect ştiinţific nu 
orişice comunitate de vorbitori ai unei limbi, fie că era compusă din sute de 
mii sau din milioane de membri, ar fi avut dreptul să fie considerată ca naţi-
une. Atât criteriile ştiinţifice în baza cărora o comunitate  de oameni poate fi 
considerată naţiune (etnie), cât şi investigaţiile savanţilor istorici, lingvişti, 
etnologi, jurişti, politologi, filosofi şi ai celor din alte domenii arată că în are-
alul Carpato-Danubiano-Nistrean istoriceşte s-a constituit o singură naţiune 
(etnie) – cea română.

În etapa contemporană naţiunea (etnia) română în teritoriul său de con-
stituire istorică şi de dezvoltare din arealul Carpato-Danubiano-Nistrean este 
divizată din 1812 în două segmente etnice: de vest şi de est. Segmentul etniei 
române de la est de Prut a fost la baza constituirii şi a dezvoltării statului 
România. Segmentul etniei române de la est de Prut este baza de constituire 
şi de dezvoltare a statului Republica Moldova.

RSS Moldovenească, potrivit datelor recensământului efectuat în 1989 
de către instituţiile abilitate ale URSS, era populată de către 4 335 360 de 
locuitori, dintre care 2 794 749 erau moldoveni (realmente în aspect ştiinţific 
români moldoveni), 600 366 – ucraineni, 562 069 – ruşi, 153 458 – găgăuzi, 
88 419 – bulgari, 65 672 – evrei, 19 608 – bieloruşi, 11 571 – ţigani, 7 335 – 
nemţi, 4 739 – polonezi. Membrii acestor comunităţi în calitate de cetăţeni ai 
republicii îşi aduceau contribuţia proprie la  dezvoltarea social-economică, 
politico-juridică, naţional-culturală a statului în care îşi aveau reşedinţa şi 
locul de muncă. Ştiinţa sovietică în baza datelor noului recensământ, la fel 
ca şi după cele efectuate în 1959, 1970, 1979, îi prezenta în calitate  de naţi-
une (etnie) nu doar pe românii moldoveni, constituiţi în teritoriul străbun pe 
parcursul a peste două mii de ani, dar şi pe membrii comunităţilor care  s-au 
format în baza migranţilor şi a urmaşilor migranţilor. Din punct de vede-
re al examinării ştiinţifice aceste comunităţi nu întruneau criteriile necesare 
pentru a fi considerate naţiuni distincte, deoarece ele realmente erau părţi 
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componente ale unor naţiuni (etnii) care îşi aveau arealele proprii de con-
stituire şi de dezvoltare în alte zone geografice ale URSS sau peste hotarele 
ţării sovietice.

Dacă am admite că este corect ca cei 562 069 de ruşi, care locuiau în 
1989 în RSS Moldovenească, să fie consideraţi ca naţiune distinctă, atunci 
şi cei 11 355 582 de ruşi din RSS Ucraineană ar fi a doua naţiune rusă; cei 
6 227 549 de ruşi din RSS Kazahă ar fi a treia naţiune rusă; cei 1 653 478 
din RSS Uzbecă ar fi a patra naţiune rusă; cei 1 342 099 din RSS Bielorusă 
ar fi a 5-a naţiune rusă; cei 916 558 din RSS Kirghiză – a 6-a naţiune rusă; 
cei 905 515 din RSS Letonă – a 7-a naţiune rusă; cei 474 834 din RSS Es-
tonă – a 8-a naţiune rusă; cei 392 304 din RSS Azerbaidjan – a 9-a naţiune 
rusă; cei 388 481 din RSS Tadgică – a 10 naţiune rusă; cei 344 455 din RSS 
Lituaniană – a 11-a naţiune rusă; cei 341 172 din RSS Gruzină – a 12-a na-
ţiune rusă; cei 333 892 din RSS Turkmenă – a 13-a naţiune rusă; cei 51 555 
din RSS Armeană – a 14-a naţiune rusă; cei 119 865 946 din RSFSR – a 
15-a naţiune rusă. Însă, potrivit datelor recensământului efectuat în URSS în 
1989, conform tabelului de la p. 142 din  volumul „Национальный состав 
населения СССР”, (Componenţa naţională a populaţiei URSS), editat în 
1991, constatăm că în URSS exista o singură naţiune rusă şi nu 15, după cum 
ar reieşi din logica autorilor care considerau că RSS Moldovenească era un 
stat multinaţional (polietnic).

Unele categorii ale populaţiei ruse au început să migreze în statul 
Ţara Moldovei la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al 
XVIII-lea. Cota lor printre băştinaşii Principatului era cu totul insignifiantă. 
În anul 1812 pe teritoriul Moldovei de Est (numită ulterior  de către au-
tocraţia ţaristă Basarabia) locuitorii autohtoni – românii moldoveni consti-
tuiau  – majoritatea  covârşitoare a populaţiei – 86%. Ponderea populaţiei 
ruse în Moldova de Est a început să sporească vertiginos prin strămutarea 
organizată a migranţilor de către administraţia colonială ţaristă după anexa-
rea interfluviului Pruto-Nistrean de către Imperiul Rus. Ca urmare, în 1817, 
adică peste 5 ani, în Basarabia locuiau de acum 10 000 de ruşi, ceea ce con-
stituia două la sută din populaţia totală a regiunii. Intensificarea procesului 
de migraţiune a condus la sporirea numărului de ruşi în anul 1897 până la 
123 de mii (majorat de 12 ori în comparaţie cu anul 1817), ceea ce constituia 
de acum 6,4% din populaţia Basarabiei. Potrivit rezultatelor recensământului 
din 1989, în RSS Moldovenească, după cum am menţionat deja, locuiau 
562 069 de ruşi, constituind 12,96% din totalul populaţiei republicii. După 
cum se poate observa, în urma proceselor de migraţie impetuoasă, numărul 
membrilor populaţiei ruse s-a mărit de peste 56 de ori comparativ cu anul 
1817. Un argument elocvent al constituirii comunităţii ruse din Moldova în 
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baza migranţilor îl reprezintă faptul că din cei 562 069 de ruşi înregistraţi la 
recensământul din 1989 din RSS Moldovenească, 269 793 de persoane sau 
48%, erau născuţi în afara hotarelor republicii noastre. Prin urmare ei, în as-
pect ştiinţific, erau migranţi direcţi. Ceilalţi erau urmaşi ai migranţilor. Nici 
cei 600 366 de ucraineni, 88 419 de bulgari, 65 672 de evrei, 19 608 de  bie-
loruşi nu constituiau pe teritoriul republicii noastre naţiuni distincte (de sine 
stătătoare), ci doar grupuri naţionale (etnice), deoarece ele s-au format în 
baza migranţilor care au abandonat teritoriile lor istoric şi s-au aşezat cu 
traiul în Moldova, menţinând legături lingvistice şi culturale cu consângenii 
lor din Ucraina, Bulgaria, Israel, Bielorusia.

Unii autori afirmă că găgăuzii din Republica Moldova ar fi o naţiune dis-
tinctă. În cadrul şedinţelor aşa-numitelor congrese extraordinare ale repre-
zentanţilor populaţiei găgăuze din 1989 S. Kuroglo, P. Taușanji, G. Gaidarji, 
M. Marunevici şi A. Dimoglo în materialele lor scriau că găgăuzii s-au con-
stituit în baza urmaşilor triburilor tiurcice (ai berindeilor, pecenegilor, oguzi-
lor, poloveţilor) de migratori, care, după ce au peregrinat din Asia prin stepe-
le de la nord de Marea Neagră, s-au aşezat cu traiul în teritoriul Bulgariei de 
Nord-Est, unde au constituit în secolele XIII–XV statul Uzieialet. La fel, ei 
căutau să convingă opinia publică că în secolele XVII–XVIII găgăuzii ar fi 
dispus pe teritoriul Bulgariei, care era parte integrantă a Imperiului Otoman, 
de un stat naţional numit Republica Vister. Din cele menţionate se poate ob-
serva cum cei câţiva autori găgăuzi afirmau sus şi tare că arealul istoric  – pa-
tria constituirii lor în calitate de popor distinct – a fost teritoriul Bulgariei de 
Nord-Est. Documentele istorice  din Arhiva Naţională a Republicii Moldova 
atestă strămutarea de către guvernanţii Imperiului Rus a unor grupuri de mi-
granţi bulgari şi găgăuzi în teritoriile Principatelor Valahia şi Moldova, iar 
începând cu primăvara anului 1812, din ordinul feldmareşalului M. Kutuzov, 
comandantul armatei ruse de la Dunăre – în Basarabia de Sud. Constatăm 
astfel că găgăuzii contemporani din Republica Moldova sunt urmaşi direcţi 
ai migranţilor sosiţi din Bulgaria de Nord-Est după anexarea Moldovei de  
Est în 1812 de către Imperiul Rus. Potrivit concepţiei academicianului rus 
I.  Bromlei şi a doctorului habilitat în istorie P. Pucikov, formulată în anii ’80 
ai secolului XX-lea, comunităţile de locuitori constituite în baza migranţilor 
sau ale urmaşilor foştilor migranţi, aşezaţi cu traiul în trecut pe teritoriul 
istoric al altui popor reprezintă doar grupuri etnice (naţionale). 

Datele statistice din tabelul alăturat demonstrează că o cotă importantă 
a membrilor unor grupuri naţionale (etnice), potrivit rezultatelor recensă-
mântului din 1989 erau născuţi în afara teritoriului RSS Moldoveneşti. Prin 
urmare, ei erau migranţi.
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Tabelul 1
Repartiţia populaţiei din RSS Moldovenească după locul de naştere şi 

apartenenţa etnică în baza datelor recensământului din 1989

Nr. 
d/o

Apartenenţa 
etnică

Numărul 
total

 în 1989

Născuţi în RSS 
Moldovenească

Născuţi peste 
hotarele RSS 

Moldovenească
Numărul 

de persoane În % Numărul 
de persoane În %

1. Moldoveni 2 794 749 2 741 061 98 55 688 2
2. Ruşi 562 069 292 123 52 269 946 48
3. Ucraineni 600 366 402 535 67 197 831 33
4. Evrei 65 836 50 020 76 15 816 24
5. Găgăuzi 153 458 147 396 96 6 062 4
6. Bulgari 88 419 74 447 84 13 972 16
7. Membri 

ai altor 
grupuri 
etnice

70 463 31 508 45 38 955 55

Legităţile constituirii grupurilor naţionale (etnice)
Caracteristic pentru toate comunităţile de migranţi, în baza cărora se for-

mează grupurile naţionale etnice, este faptul că membrii lor îşi abandonau 
patria istorică din cauza problemelor economice sau a represiunilor politice. 
Plecând din patria lor istorică, migranţii conştientizau că vor trăi în ţările de 
adopţie în cadrul unui stat străin, dar nu al lor naţional, cu un alt regim de 
guvernare, cu o altă limbă, cultură, legislaţie, tradiţii etc. Ţara de adopţie 
nu-i cotropea împreună cu teritoriul lor istorico-etnic pentru a-i subjuga şi 
exploata. Ea îi invita, dar nu-i impunea cu forţa pe migranţi să se aşeze cu 
traiul în teritoriul ei. Le promitea unele facilităţi economice, uneori – cultu-
rale, dar în niciun caz nu le promitea migranţilor constituirea unor  formaţi-
uni politico-statale proprii. Prin urmare, migranţii când plecau din patria lor 
istorică, erau conştienţi de faptul, sau ar fi trebuit, cel puţin, să fie conştienţi 
că în ţara de adopţie nu vor dispune de statalitate naţională şi vor trebui să se 
conformeze obligatoriu orânduirii statale şi regimului politic al autohtonilor 
şi să fie cetăţeni loiali.

Paralel cu grupurile naţionale tradiţionale ale migranţilor, au existat 
şi grupuri naţionale cu statut juridic preferenţial faţă de cel al băştinaşilor. 
Ele erau constituite de guvernele statelor expansioniste prin strămutarea 
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organizată a coloniştilor migranţi în teritoriile istorico-etnice ale popoarelor 
subjugate. Prin distribuirea unor terenuri mai mari de pământ, comparativ 
cu cele deţinute de autohtoni, şi acordarea diverselor înlesniri şi privilegii 
social-politice, economice şi culturale, guvernanţii metropolei îi transfor-
mau pe coloniştii migranţi şi pe urmaşii lor într-o categorie dominantă de 
locuitori în teritoriul anexat, cu ajutorul căreia ulterior cotropitorii reuşeau 
mai uşor să-şi menţină stăpânirea asupra etniei anexate. Asemenea  grupuri 
naţionale (etnice) cu statut juridic-preferenţial (privilegiat) au constituit 
guvernanţii Imperiului Rus în Moldova de Est (Basarabia) după anexarea 
ei în 1812. 

Legea Uniunii Sovietice din 26 aprilie 1990 despre dezvoltarea liberă 
a cetăţenilor URSS, care locuiau în afara hotarelor formaţiunilor naţional-
statale proprii sau care nu le aveau pe teritoriul URSS prin textul pream-
bulului şi a dispoziţiilor din articolele 2 – 8, 10, 14, 17 caracteriza membrii 
acestor comunităţi etnice doar ca grupuri naţionale. Nici într-un articol al 
legii membrii comunităţilor etnice, care locuiau în afara teritoriilor forma-
ţiunilor naţional-statale proprii, nu erau prezentaţi nici ca etnii distincte, 
nici ca popoare puţin numeroase, nici ca minorităţi naţionale, ci numai ca 
grupuri naţionale. Având la bază normele Legii URSS din 26 aprilie 1990, 
ruşii, ucrainenii, bieloruşii, bulgarii, polonezii, nemţii, găgăuzii şi membrii 
altor comunităţi etnice care locuiau în RSS Moldovenească nu erau nici 
etnii distincte, cum tindeau ei să se prezinte din considerente subiective, 
nici popoare puţin numeroase, nici minorităţi naţionale, ci grupuri naţiona-
le, deoarece făceau parte din etniile constituite în spaţii istorico-geografice 
din afara teritoriului RSS Moldoveneşti. Constatăm că în aspect obiectiv 
comunităţile etnice ale ruşilor, ucrainenilor, bulgarilor, găgăuzilor, evreilor, 
bieloruşilor, polonezilor, germanilor din Republica Moldova potrivit Legii 
URSS din 26 aprilie 1990 reprezentau grupuri naţionale, în corespundere 
cu Programul menţionat al Federaţiei Ruse – diasporă, iar potrivit opiniilor 
mai multor savanţi etnologi, jurişti, istorici, filosofi – grupuri etnice. Ele nu 
sunt nici etnii (naţiuni) şi nici minorităţi naţionale, deoarece au fost con-
stituite în baza migranţilor şi a urmaşilor lor, sosiţi în teritoriul Republicii 
Moldova din Rusia, Ucraina, Bulgaria, Polonia, Germania etc.

Grupul naţional (etnic), în opinia noastră, reprezintă o comunitate de 
membri ai unei naţiuni (etnii), desprins din masivul de bază al constituirii 
istorice al acesteia din considerente politice, economice, juridice, culturale 
sau confesionale, care emigrează din arealul geografic  natal şi se stabileşte 
cu traiul în interiorul istorico-etnic al altui popor. Membrilor grupurilor 
naţionale (etnice) în statele civilizate ale lumii, inclusiv în Republica Mol-
dova, li se acordă dreptul la dezvoltarea liberă, ceea ce le permite păstrarea 
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şi dezvoltarea limbilor materne, utilizarea acestora în instruirea copiilor, la 
editarea literaturii artistice, manualelor, ziarelor, revistelor, la realizarea și 
difuzarea emisiunilor televizate şi radiofonice, în păstrarea şi dezvoltarea 
culturilor proprii, în oficierea cultului religios preferat.

Atât în trecut, cât şi în prezent unele state tind spre adoptarea unei aseme-
nea definiţii a noţiunii minoritate naţională, care le-ar facilita la maximum 
exercitarea politicii lor interne şi externe în domeniul relaţiilor interetnice. Po-
trivit lui F. Capotori, „un grup numeric inferior restului populaţiei unui stat, 
în poziţie nedominantă, ai cărui membri – cetăţeni ai statului – posedă, din 
punct de vedere etnic, religios sau lingvistic, caracteristici diferite de cele ale 
restului populaţiei şi care manifestă chiar şi în mod implicit un sentiment de 
solidaritate, cu scopul de a prezerva cultura, tradiţiile, religia sau limba lor”.

În procesul elaborării definiţiei pentru noţiunea minoritate naţională 
trebuie, în opinia noastră, de evitat tendinţa de a include în dispoziţia ei 
toate grupurile de alolingvi existente în cadrul unui stat. Filosoful canadian 
W. Kymlicka, abordând  în plan comparativ grupurile etnice şi minorităţile 
naţionale, a scos în evidenţă că cele două categorii de populaţie se deo-
sebesc esenţial una de alta prin următoarele criterii distinctive: Grupurile 
etnice sunt alcătuite din migranţi, iar minorităţile naţionale sunt comunităţi 
istorice stabile, constituite prin redesenări ale graniţelor internaţionale, în 
timpul cărora naţiuni (etnii) sau părţi ale acestora, împreună cu teritoriul lor 
propriu au fost trecute prin forţă de la suveranitatea unei ţări la suverani-
tatea alteia. Filosoful opinează că specificul minorităţilor naţionale constă 
în faptul că ele s-au stabilit în regiune anterior majorităţii şi au devenit o 
minoritate prin cucerire şi <…> colonizare. 

Minoritatea naţională reprezintă comunitatea de oameni, constituită is-
toriceşte în cadrul unui areal geografic determinat în calitate de etnie dis-
tinctă, care, în pofida rezistenţei opuse, este anexată şi subjugată de un stat 
expansionist, fiind lipsită ulterior de posibilitatea dezvoltării statalităţii, le-
gislaţiei, limbii materne şi culturii naţionale prin instaurarea unui regim de 
guvernare străin, a unei legislaţii, limbi şi culturi străine, a unor colonizări 
masive cu migranţi alolingvi, acţiuni care conduc la deznaţionalizarea mul-
tora dintre membrii ei şi reducerea ponderii acestei comunităţi sub nivelul 
de cincizeci de procente în cadrul populaţiei arealului menţionat.

În pofida faptului că prin adoptarea Legii nr. 342 din 19 iulie 2001 Cu privi-
re la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juri-
dic al organizaţiilor lor,  oficial  s-a stipulat că în Republica Moldova ar exista 
minorităţi naţionale, în realitate, după cum am constatat deja, în republica noas-
tră, paralel cu subsegmentul naţiunii (etniei) române, constituit istoriceşte în 
arealul Carpato-Danubiano-Nistrean, există comunităţi etnice ale alolingvilor, 
care în aspect ştiinţific reprezintă doar grupuri naţionale (etnice), diaspora.
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Doar nici Ţara Moldovei, nici RSS Moldovenească, nici Republica Mol-
dova nu au cotropit teritorii din cadrul Rusiei, Bulgariei, Ucrainei, Poloniei, 
Bielorusiei, Germaniei, adică din arealele istorico-geografice în care s-au 
constituit şi s-au dezvoltat pe parcursul secolelor naţiunile (etniile) rusă, 
bulgară, găgăuză, ucraineană, bielorusă, poloneză, germană împreună cu 
părţi componente ale popoarelor menţionate. După cum atestă documentele 
istorice, o parte a membrilor acestor comunităţi etnice au migrat în teritoriul 
Moldovei din considerente economice, confesionale şi politico-juridice, iar 
cea de-a doua parte a fost strămutată de către autorităţile ţarismului rus şi de 
cele ale regimului totalitar sovietic pentru a-şi crea în baza comunităţilor de 
alolingvi un suport sigur de luptă împotriva mişcării de eliberare naţională 
a membrilor naţiunii (etniei) autohtone din Republica Moldova.

Având în vedere situaţia că Republica Moldova a fost constituită de 
către subsegmentul naţiunii (etniei) române, (rupt) nelegitim prin forţă de 
către Imperiul Rus în 1812 de la statul naţional românesc Ţara Moldovei 
împre ună cu partea de la est de Prut a Principatului, adică cu o parte a area-
lului Carpato-Danubiano-Nistrean, în cadrul căruia pe parcurs de secole, 
începând cu anul 106, s-a constituit şi s-a dezvoltat poporul român, că în 
spaţiul istorico-geografic menţionat nu s-au format mai multe alte etnii dis-
tincte, nici unele minorităţi naţionale, avem posibilitatea să menţionăm că 
Republica Moldova, în aspect ştiinţific este un stat naţional şi nicidecum un 
stat multinaţional (polietnic). Această concluzie nu are scopul de a neglija 
existenţa în republica noastră a diverselor comunităţi etnice ale alolingvi-
lor. Ele au existat şi s-au dezvoltat la noi din cele mai vechi timpuri. Însă 
comunităţile etnice ale alolingvilor, fiind formate în baza migranţilor şi a 
urmaşilor acestora, nu sunt nici etnii distincte, nici minorităţi naţionale, ci 
doar grupuri naţionale (etnice), diaspora.

Investigaţiile efectuate ne permit să constatăm că în ţările lumii convieţuirea 
migranţilor şi a urmaşilor lor cu populaţia autohtonă, atât în trecut, cât şi în pre-
zent, se desfăşoară, de regulă, pe două căi: paşnică şi conflictuală. Aceste două 
modalităţi sunt determinate, după părerea noastră, de statutul juridic real al 
auto htonilor şi de cel acordat migranţilor, pe de o parte, şi de gradul de integra-
re a migranţilor şi a urmaşilor lor în societăţile ţărilor-gazdă, pe de altă parte.

Convieţuirea paşnică se realiza în situaţiile când migranţii şi, îndeosebi, 
urmaşii lor se adaptau benevol la modul de viaţă al poporului-gazdă, îi 
însuşeau limba, respectau cu stricteţe legile şi tradiţiile autohtonilor, nu 
aduceau prejudicii materiale şi morale acestora. Ca rezultat, între alogeni 
şi băştinaşi se stabileau relaţii armonioase. Treptat aceşti alogeni se integrau 
complet în comunităţile locale, devenind cetăţeni, adică membri cu drepturi 
depline ai formaţiunilor politico-statale respective.
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Convieţuirea conflictuală dintre grupurile etnice, constituite din migranţi 
şi urmaşi ai lor, şi populaţia  autohtonă se caracterizează prin multiple neîn-
ţelegeri, contradicţii şi chiar conflicte armate. Cauza principală a convieţuirii 
conflictuale, după părerea noastră, constă în faptul că scopurile principale, 
cel puţin ale uneia dintre părţi, sunt îndreptate spre umilirea, exploatarea şi 
subjugarea (dominarea) celei de-a doua părţi. Investigând evoluţia convieţu-
irii românilor moldoveni cu membrii comunităţilor de alolingvi, constituie 
în spaţiul geografic de la est de Prut al Moldovei, acaparata de către autocra-
ţia ţaristă, evidenţiem mai multe tipuri de contradicţii şi conflicte interetnice, 
dintre care, în opinia noastră, mai  dramatice (tensionate) au fost următoarele: 

I. Contradicţii şi conflicte determinate de utilizarea actelor 
legislative străine, normele cărora prejudiciau 

interesele populaţiei autohtone

Tabelul 2
Rolul constituţionalizării limbilor etniilor constitutive din RSS Armeană, 

RSS Azerbaidjană, RSS Gruzină în limitarea deznaţionalizării şi a rusificării 
membrilor acestora în aspect comparativ cu situaţia lingvistică 

din RSS Moldovenească (potrivit datelor recensământului din 1989)

Divizarea 
membrilor 
etniei consti-
tutive în baza 
glotonimului 
preferat

Etno-
nimul 
naţiunii 
constitu-
tive

Azeri Armeni Gruzini Moldoveni 
(Români)

Numărul total al membri-
lor etniei constitutive
Cota în %

5 804 980

100

3 083 616

100

3 787 393

100

2 794 749

100

Numărul membrilor etniei 
constitutive, care au con-
siderat ca limbă maternă 
glotonimul propriei etnii
Cota în %

5 754 212

99,125

3 072 714

99,65

3 777 014

99,73

2 666 643

95,42

Numărul membrilor etniei 
constitutive, care drept 
limbă maternă au conside-
rat limba rusă
Cota în %

24 218

0,42

9 596

0,31

8 877

0,23

120 368

4,31
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Observăm că numărul membrilor etniei constitutive din RSS Moldo-
venească, deznaţionalizaţi şi rusificaţi în teritoriul istoric naţional propriu, 
comparativ cu cel al autohtonilor din republicile unionale în care limbile 
materne au fost decretate ca limbi de stat în constituţiile din 1937 a fost de 
câteva ori mai mare: de 4,97 ori faţă de cel din RSS Azerbaidjană, de 12,54 
ori faţă de cel din RSS Armeană şi de 13,55 ori faţă de cel din RSS Gruzină.

II. Contradicţii şi conflicte determinate de utilizarea nelimitată 
a limbii ruse în activitatea instituţiilor de stat, 

administrative şi judecătoreşti, în detrimentul limbii materne 
a populaţiei autohtone

Tabelul 3
Gradul de respectare a dreptului cetățenilor la instruire în limba maternă 

în RSS Moldovenească în anul de studii 1989/90

Tipurile 
de școli care exercitau 

instruirea copiilor

Numă-
rul de 
școli

Cota 
în %

Numărul de elevi
(mii)

Cota 
în %

Școli în total

Școli cu instruirea în limba 
română

Școli cu instruirea în limba 
rusă

Școli mixte (româno-ruse) 
în cadrul cărora instruirea 

se realiza:

în limba română
în limba rusă

1609

993

424

131

–
–

100

61,7

26,35

13,2

–
–

713,2

382,0

234,9

96,9

41,7
54,6

100

53,56

32,94

13,5

5,85
7,66

În total și-au făcut studiile:

în limba română

în limba rusă

382,0 + 41,7 = 423,7

234,9 + 54,6 = 289,5

59,4

40,6

Tabelul este elaborat în baza datelor din Anuarul statistic. Economia 
națională a Republicii Moldova în 1990. Chișinău: Universitas, 1991.
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Din datele tabelului observăm că, deși românii moldoveni, potrivit re-
censământului din 1989, constituiau  64,5% din populația republicii, au fost 
instituiți în limba maternă în anii de studii 1989/90 doar 59,4% de elevi ai 
autohtonilor. Situația era și mai precară, cu excepția instituțiilor pedago-
gice, privind instruirea în limba maternă în instituțiile de învățământ mediu 
special și superior, în care majoritatea  obiectelor de studii erau predate în 
limba rusă.

III. Contradicţii şi conflicte determinate de promovarea 
în instituţiile de stat, administrative şi judecătoreşti 

a demnitarilor şi funcţionarilor ruşi sau ale altor alogeni 
în detrimentul membrilor etniei autohtone

Tabelul 4
 Demnitarii care au exercitat funcţia de guvernator în Basarabia

în anii 1812–1917

Numele, 
prenumele, 

patronimicul

Data 
şi anul 
numirii 

în funcţie

Anul 
concedi-

erii

Numele, 
prenumele, 

patronimicul

Data 
şi anul 

numirii în 
funcţie

Anul 
concedierii

Sturza S. D. 23.07.1812 17.06.1813 Antonovici P. A. 01.08.1863 30.11.1867

Harting I. M. 17.06.1813 ianuarie 
1816

Gangardt I. E. 05.12.1867 03.06.1871

Kalagheorghe 22.02.1816 30.12.1817 Şebeko N. I. 03.06.1871 28.02.1879

Catacazi C. A. 30.12.1817 26.08.1825 Ianovski E. O. 15.05.1879 12.08.1881

Timkovski V. T. 26.08.1825 17.01.1828 Koniar M.M. 16.08.1881 30.06.1883

Turghenev 17.01.1828 30.07.1828 Konstantinovici 
A. P.

30.07.1883 04.07.1889

Prajevski 02.11.1828 24.03.1829 Raaben V. S. 10.07.1889 30.05.1903

Sorokunski A. S. 24.03.1829 17.04.1833 Urusov S. D. 30.05.1903 04.11.1904

Averin P. I. 16.07.1833 28.08.1834 Haruzin A. N. 31.10.1904 11.10.1908

Feodorov P. I. 28.08.1834 15.07.1854 Kankrin I. V. 11.10.1908 02.02.1912

Ilinski M. S. 15.07.1854 10.11.1857 Iugan A. N. 02.02.1912 09.06.1912

Fanton 
de Verrayon M.

10.11.1857 19.12.1862 Ghilhen M. E. 09.06.1913 August 1914

Velio I. O. 02.12.1862 01.08.1863 Voronovici M. M. octombrie 
1915

1917
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După anexarea Basarabiei de către URSS de la România la 28 iunie 
1940, locuitorilor regiunii, potrivit articolului 123 al Constituției unionale 
din 1936, li s-a acordat de jure drepturi egale, fără deosebire de naționalitatea 
lor, în toate domeniile vieții economice, de stat, culturale și social-politice. 
Prin urmare, ei ar fi trebuit, potrivit legii, să dispună de dreptul la exercitarea 
funcțiilor de stat, administrative, judecătorești. 

Însă de facto membrii celor 9 comitete executive ale sovietelor județene 
de deputați ai oamenilor muncii au fost selectați de către CC al PC(b) din 
Ucraina la 4 iulie 1940 și promovați din funcții de către Prezidiul Sovietu-
lui Suprem al RSS Ucrainene. Iar printre cei 75 de demnitari, instalați în 
funcțiile de conducere cele mai importante în administrare a județelor nu a 
fost niciun basarabean. Astfel observăm că guvernanții sovietici în 1940, la 
fel ca și cei ai țarismului rus, au instalat în posturi de conducere funcționari 
aduși din afara Basarabiei.

Practica de instalare a alogenilor în funcții de conducere în instituțiile 
de stat, administrative, judecătorești, la întreprinderile industriale, de trans-
port, în colhozuri și sovhozuri a continuat în toată perioada de aflare a RSS 
Moldovenești în componența URSS. Din tabelul alăturat observăm că etni-
cii ruși în 1989 exercitau 36,78% din funcțiile de răspundere în ministerele 
și departamentele din RSS Moldovenească, inclusiv: 24,1% din numărul 
conducătorilor de ministere și departamente, 22,8% din numărul locțiitorilor 
miniștrilor și conducătorilor de departamente, 43,1% din numărul șefilor de 
direcții ale ministerelor și departamentelor, 40,2% printre șefii de secții în 
ministere și departamente. Ponderea etnicilor ruși în cadrul populației re-
publicii, potrivit recensământului din 1989, nu depășea 13%. Prin urmare, 
numărul etnicilor ruși în funcții de răspundere ajungea la o cotă dublă, iar 
uneori chiar și triplă față de cea deținută de locuitorii autohtoni ai republicii. 
În același timp, în opinia noastră, regimul totalitar sovietic, la fel ca și cel 
al autocrației țariste, i-a discriminat pe membrii etniei constitutive, adică pe 
băștinași. Potrivit datelor din tabelul de mai sus, românii moldoveni, deși 
constituiau 64,5% din populația republicii, dețineau în 1989 doar 30,44% 
din funcțiile de răspundere din ministere și departamente, inclusiv: 37,9% 
din numărul conducătorilor de ministere și departamente, 37,0% din numă-
rul locțiitorilor de miniștri și a conducătorilor de departamente, 27,6% din 
numărul șefilor de direcții ale ministerelor, 28,4% – printre șefii de secții 
ale ministerelor și departamentelor.
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Tabelul 5 
Componența națională a lucrătorilor de răspundere ai ministerelor 

și departamentelor RSS Moldovenești în anul 1989 

Naționalitate 

În
 a

ns
am

bl
u 

și
 p

re
ce

de
nt

M
ol

do
ve

ni
 

R
uș

i 

U
cr

ai
ne

ni
 

G
ăg

ău
zi

 

B
ul

ga
ri 

D
e 

al
tă

 
na

țio
na

lit
at

e

Funcțiile 
exercitate

Populația 

cota în %

4 333 360 2 794 749 562 069 600 366 153 458 88 419 136 299

100% 64,5% 13,0% 13,8% 3,54% 2,04% 3,1%

Numărul 
lucrărilor
de răspundere

cota în %

473 144 174 112 7 11 25

100% 30,44% 36,78% 23,67% 1,48% 2,33% 5,28%

Conducători 
de ministere 
și departa-
mente

cota în %

29 11 7 9 – – 2

100% 37,9% 24,1% 31,0% – – 7,0%

Locțiitori 
ai miniștrilor 
și conducători 
de departa-
mente 
cota în %

92 34 21 27 2 4 4

100% 37,0% 22,8% 29,4% 2,2% 4,3% 4,3%

Șef de direcții 
ale ministere-
lor și departa-
mentelor
cota în %

148 41 64 29 2 3 9

100% 27,6% 43,1% 20,0% 1,3% 2,0% 6,0%

Șefii de secții

cota în %

204 58 82 47 3 4 10

100% 28,4% 40,2% 23,1% 1,4% 2,0% 4,9%

Elocvent datele din tabel ne arată că 69,56% din funcțiile de conducere 
din ministerele și departamentele RSS Moldovenești erau ocupate de către 
membri  ai grupurilor etnice, adică de către alolingvi, în timp ce cota lor 
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în cadrul populației republicii atingea doar 35,5%. Prin urmare, regimul 
sovietic le-a acordat un număr  dublu de funcții comparativ cu cel care li se 
cuvenea, după ponderea lor printre locuitori. O asemenea înscăunare dis-
criminatorie în funcțiile de conducere era generatoare de contradicții, crea 
și premisele unor conflicte interetnice. Niciun popor din lume nu se poate 
împăca cu acea modalitate când majoritatea funcțiilor în organele de stat, 
administrative, judecătorești în teritoriul său istorico-etnic să fie exercitate 
de către migranți sau de urmașii migranților.

Investigarea situației din alte republici unionale privitor la ponderea 
membrilor etniilor constitutive printre demnitarii care exercitau la 1 ianuarie 
1989 atribuții de conducători de întreprinderi și organizații în industrie, agri-
cultură, transport, comunicații și construcții ne-a permis să stabilim că doar 
în RSS Moldovenească băștinașii ajungeau la 49,8% printre funcționarii 
menționați, adică cu 14,7% mai puțini față de cota lor în populația republi-
cii. În toate celelalte republici, incluse în tabel, cota funcțiilor deținute de 
către autohtoni era mai mare față de ponderea membrilor etniilor constitu-
tivi în cadrul locuitorilor.

Tabelul 6 
Componența națională a conducătorilor 

de întreprinderi și organizații în industrie, agricultură, transport, 
comunicații, construcții în RSS Moldovenească în plan comparativ 

cu alte republici unionale la 1 ianuarie 1989 (procente) 

Denumirea 
republicilor 

unionale 
ale RSS

Populația 
în total

cota 
%

Numărul 
membrilor 

etniei 
constitu-

tive 
a republicii

cota 
%

Cota mem-
brilor etniei 
constitutive 

în cadrul con-
ducătorilor în 
întreprinderi

RSS Moldovenească 4 335 360 100 2 794 749 64,5 49,8%

RSS Azerbaidjană 7 021 178 100 5 804 980 82,6 93,8%

RSS Armeană 3 404 776 100 3 083 616 93,3 99,4%

RSS Gruzină 5 400 841 100 3 787 393 70,1 89,3%

RSS Estonă 1 565 662 100 963 281 61,5 82,2%

RSS Letonă 2 666 567 100 1 387 757 52,04 63,1%

RSS Lituaniană 3 674 802 100 2 924 251 79,5 91,5%

RSS Ucraineană 51 452 034 100 37 419 053 72,7 79,0%



– 346 –

În baza investigațiilor efectuate avem posibilitatea să menționăm că 
românii moldoveni în teritoriul istorico-etnic de la est de Prut în perioada 
de dominație a autocrației țariste au fost marginalizați și discriminați atât 
de jure, cât și de facto. Deci în anii de guvernare a regimului totalitar 
sovietic situația oficial s-a  ameliorat vizibil și băștinașii de jure dispu-
neau de aceleași drepturi și libertăți ca și etnicii ruși, de facto ei nu au 
avut posibilități egale în dezvoltarea și întrebuințarea limbii materne în 
toate domeniile vieții social-economice, politico-juridice și culturale; în 
elaborarea și adoptarea unor acte legislative care ar fi reflectat specifi-
cul și necesitățile vitale naționale; în mod evident au fost marginalizați în 
exercitarea funcțiilor de conducere din instituțiile de stat, administrative, 
judecătorești, din întreprinderile industriale, de transport, comerciale etc. 
din teritoriul RSS Moldovenești. Situația existentă în spațiul de la est la 
Prut al Moldovei după 1812 a și determinat, în opinia noastră, apariția 
contradicțiilor care au degenerat ulterior în conflicte, între românii moldo-
veni și etnicii ruși, susținuți, de regulă, de către membrii celorlalte grupuri 
etnice, constituie din migranți și urmași ai migranților. Avem tot temeiul să 
afirmăm că divergențele și conflictele interetnice au avut un caracter per-
manent atât în Imperiul Rus, cât și în Uniunea Sovietică. Lucrul acesta își 
află oglindire în documentele istorice și în materialele de arhivă. Țarismul 
și regimul totalitar bolșevic reușeau doar temporar să înăbușe lupta fireas-
că a popoarelor neruse pentru supraviețuire. După ce își reveneau și își 
restabileau forțele, popoarele subjugate reîncepeau activitatea de apărare 
a existenței lor în teritoriile strămoșești. Ca exemplu amintim răscoalele 
bașkirilor, polonezilor, lituanienilor, georgienilor, cecenilor, ingușilor, ka-
zahilor, turkmenilor și ale altor popoare neruse împotriva regimului din 
închisoarea popoarelor, instaurarea (impusă) etniilor subjugate de către 
autocrația țaristă.

Existența contradicțiilor și conflictelor interetnice între reprezentanții 
popoarelor ce constituiau ex-Uniunea Sovietică a fost sesizată în primul 
rând de  intelectuali și de specialiști din diverse domenii, de demnitari de 
stat și de simpli cetățeni. Istoria Rusiei e plină de conflicte interetnice, con-
stata doctorul habilitat în filozofie P. Samsonov într-un articol intitulat foarte 
sugestiv „Begstvo iz imperii” („evadarea din imperiu”). Cauza conflicte-
lor autorul o vedea în faptul că memoria socială a popoarelor păstrează 
nu numai toasturile prietenești și declarațiile gratuite de stimă reciprocă, 
dar și insultele și demnitatea încălcată umilirea sentimentelor naționale. 
În Cecenia, de exemplu, în perioada interbelică, populația s-a ridicat la 
luptă cu arma în mână pentru a-și apăra libertatea de mai multe ori: în anii 
1920–1921, 1925, 1932, 1941, 1942.
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Anii 1986 –1990 au scos în evidență multe hibe ale Uniunii Sovietice,  
printre care și așa-numita egalitate a popoarelor care există doar formal 
pe hârtie, de ochii lumii, pentru a crea o imagine democratică a regimu-
lui. Popoarele băștinașe, realmente, nu erau stăpâne la ele acasă. Viața lor 
social-economică, politică și culturală depindea întru totul de deciziile 
Kremlinului. Tot mai mult și mai mult erau strâmtorate limbile materne 
ale popoarelor neruse. Evenimentele tragice din Alma-Ata, Iakutsk, Ferga-
na, Noul Uzen, Karabah, Sumgait, Tbilisi, Tuva, Baku, Dușanbe, Vilnius, 
Riga, Crimeea și din alte orașe și regiuni au dus la jertfe omenești, arestări 
și represiuni ale participanților la manifestări care-și cereau drepturile le-
gitime. Ele au demonstrat caracterul agravat extrem al relațiilor interetnice 
din diverse zone ale URSS, au dat un semnal de alarmă.

Analiza nepărtinitoare a conflictelor interetnice din ex-URSS, inclusiv 
a celor din RSS Moldovenească, au stabilit că ciocnirile derulau, de regu-
lă, între două tabere beligerante, cu interese diametral opuse, care dispu-
neau gradul de evoluție al suveranității republicilor unionale, a culturii și 
a limbii materne a popoarelor autohtone din formațiunile statale sovietice. 
Din prima tabără făceau parte membrii mișcărilor de eliberare națională a 
etniilor subjugate de regimul de la Kremlin, etichetați frecvent de adepții 
regimului totalitar comunist cu stigmatul „naționaliști”. Nemotivat și pe 
nedrept, bineînțeles, ideologia  comunistă îi califica cu acest termen pe toți 
acei care nu erau de acord cu procesul de deznaționalizare și de  rusificare 
forțată a popoarelor subjugate, prezentându-i opiniei publice drept adver-
sari ai internaționalismului proletar şi de adepți ai asupririi unor națiuni de 
către altele. În realitate, membrii mișcărilor de eliberare națională  militau 
pentru o suveranitate reală a republicilor unionale, pentru ca popoarele au-
tohtone ce au constituit statele respective să poată decide liber și nestin-
gherit soarta lor în propriile  case, să-și poată dezvolta fără nicio restricție 
economia, sistemul politic, cultural și limba maternă, fiecare după dorința 
proprie: ucraineni în Ucraina, estonieni – în Estonia, georgieni – în Geor-
gia, lituanieni – în Lituania, ruși – în Rusia. 

Categoric, asemenea idealuri nu conveneau intereselor vitale ale mem-
brilor celei de a doua tabere, compusă atât din alogenii transferați pe teritori-
ile popoarelor autohtone de către guvernele Imperiului Rus și de regimul to-
talitar comunist, cât și din persoane băștinașe mankurti zate. Reprezentanții 
activi ai acestei tabere nu doreau să împartă cu nimeni controlul absolut pe 
care l-au deținut și în perioada țarismului, și în acea a socialismului de ca-
zarmă. De aceea alogenii și populația mankurtizată pactizau, opunându-se 
din răsputeri proceselor de democratizare și de suveranitate a vieții social-
politice, economice și culturale din republicile unionale. Deprinși de secole 
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și de decenii să ignore culturile și limbile popoarelor neruse, alogenii și 
mankurții au făcut tot posibilul pentru ca să blocheze proclamarea limbilor 
materne ale etniilor autohtone în calitate de limbi de stat.

Pericolul plana încontinuu asupra tuturor popoarelor din fosta „măreață 
Uniune”. În pericol era limba și însăși existența etniei românești în teritoriul 
de la răsărit de Prut. Dacă în 1812 în întreaga Basarabie, de la orășelul Noua 
Suliță și până la Marea Neagră românii moldoveni constituiau 90 de % din 
populație apoi în 1989, chiar în raioanele rămase după ciuntire în componența 
RSS Moldovenești băștinașii erau în proporție de numai 64,5%. Cât privește 
teritoriile anexate în 1940 la Ucraina, cota românilor e și mai mică, iar în 
unele zone practic în prezent nu mai există suflare românească. Prin urma-
re, deznaționalizarea și rusificarea completă reprezentau un pericol pentru 
românii moldoveni. Să ne amintim că în anii mult slăvitei „libertăți”, insta-
urate de regimul sovietic în fosta URSS, au fost deznaționalizate peste 60 
de etnii. Dacă recensământul din 1926 înregistrase 194 de popoare (potrivit 
altor surse – peste 200), apoi în 1989 rămăseseră doar 128.

O mare parte a populației din ex-URSS, din RSS Moldovenească și din 
alte republici, inclusiv mulți intelectuali de marcă, decenii la rând n-au ob-
servat la timp discrepanța enormă dintre cuvânt și faptă în declarațiile și în 
politica PCUS. Ei credeau sincer că relațiile dintre popoare erau bazate pe 
principiile dreptății, libertății și egalității. Nu toți oameni observau evoluția 
rapidă a procesului de deznaționalizare și de rusificare a etniilor autoh tone 
din republicile unionale, din republicile autohtone, din regiunile și din dis-
trictele autonome.

În acei ani grei de restriște, limba maternă a românilor moldoveni din 
republică a reușit să existe grație activităților colectivelor de pedagogi din 
școlile naționale, de la facultățile de filologie ale instituțiilor de învățământ 
superior, de la școlile pedagogice, de la Institutul de Filologie al AȘM, 
activității Uniunii Scriitorilor, Uniunii Jurnaliștilor, altor uniuni de creație, 
colectivelor de actori de la teatrele din Chișinău, Bălți. Dar animatorii idea-
lurilor naționale și apărătorii graiului mioritic n-au fost agreați nici de către 
autocrația țaristă, nici de regimul totalitar sovietic. Dar cu mari eforturi 
scriitorii din Moldova, împreună cu intelectualii onești din diverse domenii 
ale științei, culturii, învățământului public, au reușit să înlăture unele ob-
stacole ce frânau însușirea corectă a limbii materne. Personalitățile care au 
manifestat un activism mai pronunțat în promovarea și protejarea culturii 
naționale și a limbii materne au fost etichetaţi drept naționaliști și supuși 
represaliilor. Consemnăm doar numele a câtorva din cohorta acelor luptă-
tori curajoși: N. Testemițeanu, A. Corobceanu, V. Coroban, Gh. Ghimpu, 
A. Usatiuc-Bulgăre, A. Șoltoianu, V. Graur, Gh. David, M. Moroșanu ș.a.
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Conștientizând primejdia ce plana ca sabia lui Damocles deasupra lim-
bii materne, intelectualitatea, urmată de alte pături ale populației, s-a înca-
drat activ în lupta pentru salvarea ei de la dezastru. În anii 1988 –1989, atât la 
Chișinău, cât și în alte localități ale republicii, au fost petrecute diverse ședințe, 
mitinguri, întruniri, în timpul cărora au fost examinate căile de salvare a limbii 
noastre materne. Deosebit de importante și eficiente în această privință au fost 
ședințele Cenaclului Alexei Mateevici și mitingurile organizate de Mișcarea 
Democratică, iar mai târziu de Frontul Popular. În timpul manifestărilor 
amintite și în materialele din ziare și reviste, mii, iar uneori zeci de mii, au 
pledat cu insistență că limba moldovenească (sub această denumire autocrația 
țaristă și regimul totalitar sovietic reușise să inoculeze în conștiința populației 
de la est de Prut timp de circa două secole glotonimul limbii române)  să fie de-
clarată prin lege de stat în Moldova. Doar această măsură putea stopa declinul 
și dezastrul limbii române în teritoriile istorico-etnice de la est de Prut. După 
cum se știe, niciun popor nu dorește să-și piardă sfânta-sfintelor – limba mater-
nă, tradițiile și cultura națională. Toate etniile lumii tind, cu pasiune și ardoare, 
să se dezvolte liber și să progreseze în toate domeniile vieții. Subsegmentul 
etniei române, care de circa 2 mii de ani se dezvoltă la est de Prut, adică din 
Basarabia și din raioanele din stânga Nistrului, împreună cu restul etniei din 
arealul Carpato-Danubiano-Pontic în numele dăinuirii viitoare și-a apărat lim-
ba, tradițiile, cultura străbună și mai continuă și în prezent să exercite această 
misiune general-umană prin toate mijloacele democratice legitime.

Dezvoltarea social-economică, politică și culturală a popoarelor băști-
nașe a înlăturat vălul de ceață ce se lăsase lin peste conștiința lor națională. 
Slăbirea regimului totalitar comunist le-a permis mișcărilor de eliberare 
națională din 1986 –1989 să elaboreze și să înainteze un șir de revendicări 
în direcția înlăturării obstacolelor ce frânau evoluția firească a culturii et-
nice și a limbilor materne a popoarelor autohtone. Guvernul Uniunii So-
vietice și conducerea de vârf a Partidului Comunist n-au dorit și nici n-au 
încercat să soluționeze operativ cerințele legitime ale populației băștinașe 
din formațiunile naționale-statale.

În scopul menținerii controlului total în teritoriile istorice ale popoarelor 
neruse, Kremlinul, prin intermediul organelor de stat, a securității, miliției, 
armatei, organizațiilor comuniste, comsomoliste și sindicale a instigat alo-
lingvii împotriva autohtonilor. Organizați în consilii ale colectivelor de 
muncă din cadrul întreprinderilor industriale, îndeosebi ale celor de sub-
ordonare unională, alolingvii au devenit forța de șoc a Moscovei în lupta 
împotriva revendicărilor naționale și lingvistice ale băștinașilor. Ulterior, 
alolingvii din unele republici unionale au înființat organizații republicane 
de masă, numite „Interfront” (frontul internaționaliștilor). 
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Alolingvii din republica noastră, împreună cu o parte din populația man-
kurtizată de la noi, au constituit în ianuarie 1989 „Mișcarea internaționalistă 
din Moldova „Unitate-Edinstvo”. Țelul strategic al acestei mișcări era de a 
păstra pe viitor puterea sovietică, orânduirea socialistă și, în special, rolul 
dominant al alolingvilor, secundanți de mankurți, în viața social-politică, 
economică și culturală a republicilor unionale respective, iar în ansamblu – 
hegemonia, Rusiei ca soră mai mare în teritoriile etnice ale popoarelor sub-
jugate. Sosise timpul detonării minei cu efect întârziat, pregătită cu multă 
migală și cu mari cheltuieli materiale și financiare pe parcursul a câtorva 
secole de către țarismul rus și de către regimul totalitar bolșevic.

Evenimentele anilor 1986-1989, când popoarele din 14 republici unio-
nale ale Uniunii Sovietice au insistat să li se respecte demnitatea națională, 
iar apoi au abordat problema conferirii statutului de limbi de stat limbi-
lor materne proprii, au fost caracterizate de majoritatea alolingvilor și de 
mankurții din statele suverane sovietice, inclusiv de cei din RSSM, drept 
acțiuni antisovietice antirusești și mofturi ale naționaliștilor din republicile 
respective. Țelul principal pentru care s-au inclus în luptă în 1988 –1989 
diferite categorii din populația locală a fost ca prin conferirea statutului de 
limbă de stat limbii materne a autohtonilor să-și recapete funcția legitimă pe 
care trebuia s-o dețină în sferele vieții social-politice, economice, culturale 
ale statului suveran RSS Moldovenească (potrivit art. 68 din Constituția 
RSS Moldovenești din 1978) și astfel să fie salvată de la degradare și de la 
dispariție totală.

Forțele național-patriotice n-au pledat pentru discriminarea sau interzi-
cerea limbii ruse, precum vehiculau răuvoitorii neamului și ai limbii noas-
tre. De exemplu, cei 66 de autori ai „Scrisorii deschise” din „Învățământul 
public” (17 septembrie 1988), care au lansat apelul colectiv de a conferi 
în Constituția Moldovei statutul de limbă de stat limbii moldovenești, 
menționau nemijlocit că prin realizarea acestei acțiuni, ei urmăreau doar 
scopul de a „ridica de facto la nivelul limbii ruse în republică” statutul real 
al limbii moldovenești, pentru ca limba băștinașilor să se întrebuințeze „în 
administrație (documentația Sovietelor, miliției, poștelor), în producție (lu-
crările de secretariat tehnic de la uzine, colhozuri, instituții), în viața socială 
(comerț, deservire socială, gospodăria comunală, ocrotirea sănătății)”.

Examinarea obiectivă și imparțială a conținutului proiectului de lege 
intitulată „Cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldovenești”, pu-
blicat în presă începând cu 31 martie 1989, programând legiferarea limbii 
moldovenești în calitate de limbă de stat, în alin. doi al art. 70ʹ prevedea 
garantarea funcționării limbii ruse pe teritoriul Moldovei. În document nu 
se conțineau niciun fel de dispoziții discriminatorii la adresa limbii ruse. 
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Nici proiectele de legi elaborate de Uniunea Scriitorilor și de Institutul 
de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Moldovei nu planificau 
introducerea unor interdicții privitor la întrebuințarea limbii ruse în repu-
blica noastră.

Autohtonii, în revendicările lor legitime, nu s-au limitat în exclusivitate 
doar la propriile interese naționale, ci au manifestat generozitate vizavi de 
problemele lingvistice ale grupurilor  naționale, așezate cu traiul în secolele 
XIX–XX pe pământurile strămoșești ale românilor moldoveni. Atât în nume-
roasele scrisori, cât și în proiectele de legi sus-menționate, s-a insistat asupra 
îmbunătățirii statutului juridic al limbilor materne, vorbite de ucraineni, ruși, 
bulgari, găgăuzi, evrei, nemți, pentru ca aceste limbi să poată fi utilizate pe 
viitor în instruirea copiilor, în presă, în emisiunile radiofonice și televizate, 
în alte domenii ale vieții culturale. Alineatul doi al art. 70ʹ din proiectul legii 
„Cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldovenești” programa „crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea și funcționarea pe picior de egalitate a limbii 
găgăuze˂…˃, la fel ca și a limbilor ucraineană, bulgară, idiș și a limbilor 
altor naționalități care locuiesc compact pe teritoriul RSS Moldovenești”.

În proiectele examinate nu au existat niciun articol care să fi prevăzut 
ca organele de stat, administrative și juridice vor activa numai în limba de 
stat, după cum pe vremuri a fost stabilit în legislația Imperiului Rus și după 
cum s-a practicat în realitate și în Uniunea Sovietică. Dacă Constituțiile RSS 
Moldovenești din 1941 și din 1978 stipulau doar o egalitate pur formală a 
limbilor moldovenești, permițând astfel monopolul absolut al limbii ruse în 
toate domeniile, proiectele de lege pentru prima oară stabileau cadrul juri-
dic concret atât al limbii de stat, cât și al limbilor rusă, ucraineană, bulgară, 
idiș, găgăuză. Este necesar de subliniat un moment esențial: Constituțiile 
anterioare ale republicii noastre nici nu pomeneau de limbile ucraineană, 
idiș, bulgară, găgăuză, de parcă nici nu existau vorbitori ai acestor limbi. În 
ansamblu, proiectele, prin conținutul lor generos, aveau un caracter favorabil 
pentru dezvoltarea limbilor alolingvilor. Era de așteptat ca membrii grupuri-
lor naționale să  fie cei mai activi susținători ai variantei de proiect, publicată 
de Prezidiul Sovietului Suprem al RSS Moldovenești la 31 martie 1989.

Realitatea a fost însă de altă natură. Comuniștilor conservatori și 
activiștilor Interfrontului nu le convenea în niciun caz ridicarea statutului 
juridic al limbii moldovenești la același nivel cu limba rusă. Ei înțelegeau 
perfect că acordarea statutului de limbă de stat limbii moldovenești va faci-
lita aplicarea ei în diverse domenii – de la politică, la economie și de aici  – 
la cultură, lichidând astfel monopolul limbii ruse în Moldova și abrogând 
privilegiile nemeritate de care s-au folosit, fără drept de apel, de decenii 
rusofonii în republica noastră.
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Simțind că le fuge terenul de sub picioare, că pe viitor doar prin limba 
rusă nu vor mai putea ocupa funcțiile de comandă în toate sferele de acti-
vitate ale țării noastre, nomenklaturiștii rusofoni și activiștii Interfrontului 
au depus eforturi supraomenești pentru a torpila discutarea calmă a proiec-
telor de legi lingvistice și adoptarea lor ulterioară. Prin diverse insinuări și 
falsificări, aciuate în paginile presei și vorbite, dar mai ales la întruniri și 
la mitinguri, ei au denaturat conținutul proiectelor examinate, inoculând 
populației alolingve frică și ură vizavi de aceste documente de importanță 
vitală. Nefiind iniţiaţi în esenţa deformărilor, survenite în practica aplicării 
limbilor, din cauza instaurării monopolului absolut al limbii ruse şi de pe-
ricolul ce îl reprezenta acest monopol pentru soarta popoarelor, majoritatea 
alolingvilor şi unii dintre băştinaşi au susţinut masiv forţele imperial-şo-
vine, care pe parcurs de secole au luptat cu tenacitate pentru deznaţiona-
lizarea şi rusificarea popoarelor ce se aflau în sfera de influenţă a acestei 
limbi, inclusiv al românilor din teritoriul de la răsărit de râul Prut.  Ei au dat 
crezare declaraţiilor demagogice ale liderilor de la Interfront şi de la OSTK 
referitor la aşa-numita egalitate în perioada sovietică a limbilor rusă şi mol-
dovenească (română) în procesul utilizării lor în toate domeniile vieţii. 

De dragul menţinerii „egalităţii” formale a limbilor, o mare parte a 
alolingvilor şi a populaţiei autohtone mankurtizate au susţinut grevele po-
litice, declanşate şi dirijate de cercurile ostile suveranităţii Moldovei din 
august–septembrie 1989 împotriva noii legislaţii lingvistice, care prevedea 
realmente instaurarea unei egalităţi echitabile în practica aplicării limbilor 
în viaţa republicii. Colectivele a circa 200 de întreprinderi industriale şi de 
transport, instituţii de proiectări şi de învăţământ din Chişinău, Tiraspol, 
Bender, Bălţi, Râbniţa, Dubăsari, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti şi din 
alte localităţi, antrenând aproape 200 000 de angajaţi, şi-au întrerupt activi-
tatea pe o perioadă îndelungată. Urmărind menţinerea în continuare a mo-
nopolului limbii ruse în viaţa republicii noastre, diriguitorii grevelor au tins 
ca prin organizarea dezastrului economic şi politic, să blocheze conferirea 
statutului juridic de limbă de stat a Moldovei limbii române.

Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti, întrunit în şedinţă la 29 august 
1989, a examinat în cadrul unor discuţii controversate proiectele de legi 
privitor la reglementarea juridică a relaţiilor lingvistice. Prin argumente 
judicioase au fost respinse propunerile unor deputaţi de a conferi şi limbii 
ruse statutul de limbă de stat. La 31 august 1989, prin voturile a 335 de 
deputaţi, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești i-a conferit limbii moldo-
veneşti statutul de limbă de stat pe întregul teritoriu al republicii noastre. 
Un deputat a votat împotrivă, iar zece s-au abţinut de la votare. Se cere de 
amintit că proclamarea limbii materne a românilor moldoveni în calitate 
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de limbă de stat nu reprezintă un act întâmplător, ci este o realizare a prin-
cipiului general-uman, conform căruia în arealul istoric al unui popor rolul 
principal, de regulă, îl joacă limba maternă a etniei ce s-a constituit în acel 
spaţiu geografic. Majoritatea absolută a popoarelor de pe mapamond, în 
formaţiile statale create, îşi decretează în calitate de limbă de stat sau de 
limbi oficiale limbile materne proprii. Aşa s-a întâmplat în Polonia, Finlan-
da, Cehia, Slovacia, Ungaria, Egipt, Siria, Algeria, Maroc, Tunisia, Libia, 
Iordania, Irak, Yemen, Ucraina, Uzbekistan, Turkmenistan, Estonia, Leto-
nia, Lituania după scuturarea jugului străin.

O calomnie sfruntată a reprezentanţilor cercurilor imperial-şovine a fost 
teza instigatoare, potrivit căreia limba moldovenească a fost decretată în 
calitate de limbă de stat pentru a stopa aplicarea pe teritoriul Moldovei a 
limbilor grupurilor naţionale. Alineatele doi şi trei ale art. 70ʹ din fosta 
Constituţie a republicii dezmint cu uşurinţă aceste invective. Limba găgău-
zilor, de exemplu, a fost luată sub ocrotirea constituţională pentru prima 
oară în istorie doar în Moldova, în timp ce în Federaţia Rusă în 1989 locu-
iau 10 05l de găgăuzi, iar în Ucraina – 31 967. Dar nici Constituţia Rusiei, 
nici cea a Ucrainei nu se angajase să protejeze şi să dezvolte limba găgău-
ză. Potrivit investigaţiilor cercetătorilor găgăuzi, etnia lor s-a constituit 
istoriceşte în zona de est a Bulgariei. Istoricii ruşi au opinat că în Basarabia 
au emigrat doar o parte a găgăuzilor, restul rămăseseră să trăiască în Bulga-
ria. Către anul 1964 fusese atestate mase compacte de găgăuzi în localităţi-
le: Voievoda, Provadia, Varna, Viniţa, Kicevo, Balcik, Kavarna, Bolgarevo, 
Sabla, Iambol, Kirilovo, Breih, Velikii Monastâri. Însă nici în Constituţiile 
acestor ţări, de la 1878 şi până în prezent, nici în alte acte legislative nu se 
găseşte nicio normă de drept despre necesitatea protejării limbii găgăuze.

Teza enunţată mai sus este combătută şi de alineatul trei al art. 70ʹ al 
Constituţiei RSS Moldoveneşti, adoptată în 1989. Contrar insinuărilor 
adepţilor Interfrontului şi ai celor de la OSTK, prezenta normă de drept 
asigură pe teritoriul republicii noastre condiţiile necesare pentru dezvolta-
rea şi folosirea limbii ruse în calitate de limbă de comunicare interetnică, 
precum şi a limbilor celorlalte grupuri naţionale.

Drepturile și libertățile membrilor grupurilor naționale (etnice), stipula-
te în art.70ʹ al Constituției RSS Moldovenești, au  fost aprofundate și con-
cretizate în articolele Legii RSS Moldovenești Cu privire la funcționarea 
limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești, adoptată de către Sovietul 
Suprem al republicii la 1 septembrie 1989. Astfel dispoziția art.4 stabilește 
că RSS Moldovenească garantează folosirea limbilor ucraineană, rusă, bul-
gară, ivrit, idiș, țigănească, a limbilor altor grupuri etnice, care locuiesc pe 
teritoriul republicii, pentru satisfacerea necesităților lor național-culturale.
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Norma juridică menționată a reprezentat o clauză absolut nouă nu doar 
în istoria legislației RSS Moldovenești, dar și a legislației URSS. Dacă 
anterior în constituții și în actele normative numai se proclama egalitatea 
limbilor  în general, în Legea RSS Moldovenești din 1 septembrie 1989 se 
specifica și glotonimele limbilor vorbite de membrii grupurilor etnice și se 
garanta întrebuințarea lor pentru necesitățile politico-juridice și național-
culturale. 

Realitatea vieții demonstrează că anume după adoptarea actelor legi-
slative din 1989, care reglementează utilizarea limbilor vorbite de locu-
itorii republicii, a fost salvată nu doar limba maternă a membrilor etniei 
constitutive a stabilității noastre de la degradarea și dispariția imanentă de 
mai târziu, dar au fost create și condiții pentru revigorarea limbilor materne 
ale membrilor grupurilor etnice. Grație suportului juridic stabilit prin actele 
legislative menționate a devenit posibil elaborarea de emisiuni nu doar în 
limba rusă și moldovenească (română) ca în perioada sovietică, dar și în 
limbile membrilor naționale (etnice).

Deja în 1992, primul an de dezvoltare independentă a Republicii Mol-
dova, 9 ore și 25 de minute sau 62% pe zi televiziunea națională difuza 
emisiunile în limba română, 5 ore în limba rusă, adică 34% din timpul de 
antenă. Observăm că volumul de emisie în limba română s-a majorat vizi-
bil comparativ cu cel din perioada sovietică, dar nu era încă în coraport cu 
cota autohtonilor de 64,5% în cadrul populației republicii. Deși volumul de 
emisie în limba rusă se redusese evident față de perioada de până la 1989, 
totuși în mod obiectiv etnicii ruși n-au fost dezavantajați, deoarece ei au 
continuat să beneficieze de circa 34% din volumul de emisie zilnică a tele-
viziunii naționale, ceea ce era de 2,6 ori mai mult față de cota lor de 13% 
printre locuitorii republicii. Suplimentar, etnicii ruși aveau posibilitatea să 
vizioneze în limba maternă și 19 ore de emisiuni ale stației de televiziune 
Ostankino din Moscova. În perioada ulterioară etnicii ruși au avut posibi-
litatea ca pe teritoriul Republicii Moldova să recepționeze emisiunile unor 
telecompanii din Federația Rusă. 

Considerăm necesar să remarcăm faptul că Guvernul Republicii Mol-
dova, prin reducerea parțială a volumului prea mare de emisie în limba 
rusă, a reușit nu numai să majoreze numărul orelor de emisie în limba ro-
mână, dar a creat posibilitățile adecvate pentru acordarea timpului special 
de emisie de 3 ore pe lună în limba ucraineană, de 3 ore pe lună în limba 
găgăuză, de 3 ore pe lună în limba bulgară, de 1,5 ore pe lună în limbile 
ivrit și idiș. Au fost realizate programele Русский мир, Свитанок. Mai târ-
ziu, pe parcursul anilor, la Bălți, Cahul, Soroca, Ungheni, Nisporeni și alte 
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localități urbane ale republicii au fost edificate stații de televiziune locale, 
care realizează emisiuni în limbile română și rusă. Stația de televiziune din 
Comrat realizează emisiuni în limbile găgăuză și rusă, iar cea din Taraclia  – 
în bulgară și rusă.

Adoptarea actelor legislative lingvistice din  1989, a Declarației cu pri-
vire la suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste Moldova din 23 iunie 
1990, Declarația de Independență a Republicii Moldova din 27 august 
1991 a contribuit la crearea cadrului juridic necesar pentru utilizarea lim-
bilor materne în sfera edificării ziarelor. Materialele investigate ne permit 
să menționăm la nivel central se editau 8 ziare în limba română, 6 ziare în 
limba rusă, Просвита în limba ucraineană, Ана-сöзу (Cuvânt matern) în 
limba găgăuză, Родно слово în limba bulgară și 13 ziare editate paralel în 
limbile română și rusă, Наш голос în limbile rusă și ivrit. Se poate de afir-
mat cert că din primii ani de existență independentă a Republicii Moldova 
organele ei de stat abilitate au susținut atât tendințele românilor moldoveni, 
cât și pe cele ale rușilor, ucrainenilor, găgăuzilor, bulgarilor și evreilor la 
editarea ziarelor în limbile lor materne respective.

Statul Republica Moldova, potrivit art.18 din Legea Cu privire la 
funcționarea limbilor vorbite din 1 septembrie 1989, garantează dreptul 
șa educație preșcolară, la studii medii de cultură generală, medii de speci-
alitate, tehnico-profesionale și superioare în limba moldovenească și rusă 
și creează condiții necesare pentru realizarea dreptului cetățenilor de alte 
naționalități, care locuiesc în republică, la educație și instruire în limba 
maternă (găgăuză, ucraineană, bulgară, ivrit, idiș ș.a.).

Trecerea instituțiilor preșcolare de la instruirea în limba rusă la cea în 
limba maternă, după cum prevedeau și permiteau dispozițiile Legii din 1 
septembrie 1989, a întâmpinat diverse obstacole din partea unor forțe poli-
tice, a unor factori decizionali din localitățile republicii, a cadrelor pedago-
gice din instituțiile respective și a conservatorismului membrilor grupurilor 
naționale (etnice). Dacă după 1989 unele familii de ucraineni sau de evrei 
au preferat ca instruirea copiilor lor să fie efectuată în limbile lor materne, 
mai târziu numărul doritorilor s-a redus vizibil.

Din tabelul alăturat observăm că în anul de studii 1994/95 în școlile cu 
instruirea în limba maternă au fost 1.300 de ucraineni și 500 de evrei, în 
anul de studii 1997/98 – 300 de ucraineni și 600 de evrei. Ulterior instruirea 
copiilor în limbile materne ale copiilor din rândurile grupurilor etnice s-a 
redus practic la zero.
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Tabelul 7 
Repartizarea copiilor în instituțiile preșcolare, școli, gimnazii, 

licee, colegii din Republica Moldova (raioanele din dreapta Nistrului) 
după limba de educație în anii 1994-2011 (mii)

Anii 1994/95 1997/98 2003/04 2007/08 2010/11

Denumirea limbii

Copii în instituțiile 
preșcolare:
limba română
limba rusă
limba bulgară
limba ucraineană
alte limbi

182,4
138,5
42,7
0,8
0,3
0,1

138,8
104,4
33,9
0,4
0,1
0,1

106,5
82,1
24,1

–
–

0,3

120,1
94,0
25,9

–
–

0,2

130,0
103,3
26,5

–
–

0,2

Elevi în școli, gimnazii, 
licee (învățământ de zi):
limba română
limba rusă
limba ucraineană
limba evreiască
alte limbi 

623,9
458,5
163,6
1,3
0,5
–

647,1
492,0
153,9
0,3
0,6
0,3

978,7
458,6
119,3

–
–

0,8

461,0
367,0
93,1

–
–

0,9

395,1
313,7
80,8

–
–

0,6

Elevi în colegii:
limba română
limba rusă
limba ucraineană
limbile română și rusă
limbile găgăuză și rusă
limbile bulgară și rusă
alte limbi

32,3
25,6
5,9
0,1
0,2
0,3
0,2
–

32,8
24,2
7,9
0,2
–

0,3
0,2
–

18,7
14,8
3,4
–
–
–
–

0,5

31,3
26,5
4,4
–
–
–
–

0,4

32,2
27,2
4,6
–
–
–
–

0,4

Sursa: Tabelul a fost elaborat în baza datelor publicate în Anuarele sta-
tistice ale Republicii Moldova pe anii (1996, 1997, 2007, 2009, 2011).

Din datele incluse în tabel se observă că majoritatea absolută a copiilor 
din familiile ucrainenilor, bulgarilor, găgăuzilor sunt instruiți în limba rusă, 
ignorând astfel posibilitatea acordată de legislația Republicii Moldova de 
a-și realiza dreptul la instruire în limba maternă.

Republica Moldova acordă tuturor cetățenilor, indiferent de proveniența 
etnică, dreptul de a-și face studiile atât în instituțiile de învățământ mediu 
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special, cât și în cele de învățământ superior. Datele statistice din tabelul 
de mai jos demonstrează că în calitate de elevi în colegii și de studenți în 
instituțiile de învățământ superior își fac studiile în mod democratic nu doar 
copiii din familiile românilor moldoveni, dar și membrii grupurilor naționale 
(etnice).

Tabelul 8 
Componența națională a elevilor din colegii și a studenților 

din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 
(raioanele din dreapta Nistrului) în anii 2000 –2011 (în %)

Apartenența etnică Elevii Studenții

Etnonimul Numă-
rul total 
potrivit 
recensă-
mântului 
din 2004

În %

20
00

/ 0
1

20
04

/ 0
5

20
10

/ 1
1

20
00

/ 0
1

20
04

/ 0
5

20
10

/ 1
1

În total 
locuitori:

3 383 332 100 19 897
100%

23 618
100%

32 200
100%

79 082
100%

114 552
100%

–
100%

români
moldoveni

2 638 125 78 76,4 82,0 87,2 70,8 71,4 87,2

ucraineni 282 406 8,35 7,2 6,1 4,2 8,1 8,2 4,2

ruși 201 218 5,95 9,2 5,6 3,9 13,9 13,3 3,9

găgăuzi 147 500 4,36 3,9 3,9 2,7 3,9 3,8 2,7

bulgari 65 662 1,94 2,7 2,1 1,6 2,3 2,4 1,6

de altă 
apartenență 
etnică

48 421 1,43 0,6 0,3 0,6 1,0 0,9 0,4

Sursa: Tabelul a fost elaborat în baza datelor publicate în Anuarele sta-
tistice ale Republicii Moldova pe anii 2007–2011.

Dacă examinăm informația din tabel, conchidem că în Republica 
Moldova nu există obstacole care ar limita dreptul membrilor grupurilor 
naționale (etnice) la instruirea în colegii și în instituțiile de învățământ supe-
rior. Un caracter calomnios au avut în 1989 și mai continuă să aibă și în 
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prezent declarațiile unor persoane iresponsabile, care afirmă nefondat că 
declararea limbii moldovenești (în aspect științific a limbii române) a con-
dus la discriminarea alolingvilor, fiind limitați în posibilitatea de utilizare 
a limbilor materne ale lor în activitatea instituțiilor de stat, administrative 
judecătorești etc. Asemenea declarații nefondate agravează relațiile inter-
etnice și destabilizează situația social-economică, politico-juridică și cultu-
rală din republică. Dacă alolingvii ar examina mai atent legislația în vigoare 
a statului nostru comun, ei ar afla că situația  de jure și de facto este alta. 
Dar art. 6 al Legii din 1 septembrie 1989 a stabilit: În relațiile cu organele 
puterii de stat, ale administrației de stat ale organizațiilor obștești, pre-
cum și cu întreprinderile, instituțiile și organizațiile situate pe teritoriul RSS 
Moldovenești, limba de comunicare orală sau scrisă  – moldovenească sau 
rusă  – o alege cetățeanul. Alineatele 2–3 ale clauzei examinate stabilește că 
localitățile populate majoritar de către găgăuzi, bulgari, ucraineni și de alți 
alolingvi, ei au dreptul în relațiile cu administrația locală să utilizeze limba 
maternă.

Așadar, relațiile membrilor etniei constitutive a statalității Moldovei cu 
alolingvii au devenit în anumite perioade atât pe cale pașnică, cât și pe cea 
conflictuală. Cadrul juridic existent în Republica Moldova permite depășirea 
contradicțiilor existente și trecerea la o conviețuire pașnică, armonioasă. 
Pentru aceasta nu sunt suficiente doar eforturile populației autohtone. Este 
necesar ca și alolingvii să depună eforturile necesare pentru a se integra în 
societatea Republicii Moldova, să susțină plenar dezideratul sacru al statu-
lui nostru spre dezvoltarea social-economică avansată în scopul comun de 
obținere a unui nivel de viață cât mai înalt.

Dumitru GRAMA,
doctor în drept, conferențiar cercetător
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CULTURA POLITICĂ

Procesele reformării social-politice ce şi-au luat startul în Republica Mol-
dova la sfârşitul secolului trecut presupun, ca şi într-un şir de alte ţări din 
spaţiul postcomunist, tranziţia societăţii de la sistemul totalitar al organizării 
puterii politice spre sistemul conducerii democratice. Pe de o parte, o astfel 
de tranziţie ţinteşte transformări instituţionale cardinale, cea mai mare parte 
a cărora deja sunt efectuate în ţara noastră. Pe de altă parte, procesul în cauză 
este însoţit de schimbări profunde în ceea ce priveşte orientările valorice ale 
cetăţenilor vizavi de obiectivele politice, cu transformarea caracteristicilor 
politico-culturale anterioare, corespunzătoare orânduirii totalitare, în favoa-
rea celor menite să contribuie la consolidarea democraţiei.

Starea de tranziţie a societăţii moldoveneşti contemporane determină parti-
cularităţile principale ale culturii sale politice ca fiind una de tip tranzitoriu. 
În această privinţă, cultura politică a Moldovei contemporane se deosebeşte 
printr-un şir de particularităţi, specifice oricăror societăţi tranzitare, inclusiv 
societăţilor în tranziţie democratică. Trecerea de la o epocă la alta întotdeau-
na este însoţită de manifestări de criză în cultură. Societatea, în astfel de 
perioade de tranziție se află între două epoci şi, respectiv, între două culturi. 
Astfel de stări se suportă de către societate extrem de anevoios: se intensifică 
incandescenţa emoţională, cresc speranţele sociale exagerate în legătură cu 
schimbările ce se produc, se spulberă reperele şi obiectivele vechi, provo-
când sporirea senzaţiilor de dezamăgire, haos, dezorientare, etico-spirituală.

Republica Moldova s-a pomenit la răscrucea a două epoci istorice şi, 
respectiv, între două culturi politice caracteristice pentru sisteme politice 
diferite: totalitar şi democratic. De aceea cultura politică a societăţii mol-
doveneşti contemporane, mai întâi de toate se caracterizează prin lipsa unui 
sistem clar structurat al orientărilor. Tipul culturii de tranziţie, în esenţa sa, ce 
se formează în condiţiile actuale reprezintă un produs complex al interacţiunii 
diverselor valori politice, directive şi standarde ale activităţii politice, for-
mând două straturi culturale: al culturii sociale în descompunere a trecutului 
şi al culturii ce ia fiinţă a viitorului aşteptat. Noile orientări valorice sunt abia 
la etapa formării, iar multe directive şi idealuri tradiţionale sunt încă destul 
de puternice. Reprezentările şi orientările etapei premergătoare a dezvoltării, 
ca elemente ale culturii colectivist-autoritare ce a dominat anterior, dese-
ori impregnante de nostalgie pentru „bunele vremuri vechi”, în conştiinţa 
unei părţi considerabile a populaţiei se împacă practic fără complicaţii cu 
valorile democraţiei, ce propagă ideile libertăţii personale şi ale drepturi-
lor omului, ale liberalizării economiei, ce recunosc concurenţa sănătoasă în 
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toate domeniile vieţii sociale, pluralismul de opinii, spiritul de iniţiativă etc. 
Condiţionându-se reciproc şi opunându-se una cu alta, atât la nivelul unei 
personalităţi aparte, cât şi al societăţii în întregime, valorile politice şi stan-
dardele comportamentale menţionate atribuie culturii politice contemporane 
a Moldovei un caracter neomogen, eterogen, dezordonat, dualist, despicat, 
contradictoriu, conflictual, situativ.

Orientările valorice neomogene, ce determină conţinutul culturii poli-
tice actuale moldoveneşti, sunt într-o stare de competitivitate permanentă. 
În perioada de incandescenţă politică, o astfel de competitivitate, obţinând 
un caracter extrem de dinamic, este în stare să transforme procesul politic 
din unul lent în unul spontan-revoluţionar. Un exemplu elocvent al evoluării 
evenimentelor în acest fel îl constituie criza politică din aprilie 2009, care 
s-a declanşat îndată după alegerile parlamentare, când lupta pentru putere 
a forţelor politice s-a transformat în dezordini în masă în capitală, în cadrul 
cărora din partea protestatarilor au fost întreprinse inclusiv acţiuni cu carac-
ter de violenţă.

În perioada ataşamentului general declarativ al societăţii moldoveneşti 
contemporane valorilor democratice, schimbările în cultura politică, pe 
măsura desfăşurării proceselor de modernizare politică, variază nu doar în 
sensul intensificării componentei democratice, dar şi în direcţia reanimării 
parţiale a directivelor orânduirii precedente, precum şi a altor reacţii socio-
culturale ce nu corespund culturii democraţiei. Pentru cultura de tranziţie 
sunt întotdeauna caracteristice fluxurile şi refluxurile, avânturile şi decăde-
rile, sunt posibile zigzagurile şi renunţările bruşte. De aceea, chiar după mai 
mulţi ani ai reformării democratice, societatea, în ceea ce priveşte domeniul 
politico-cultural, se poate pomeni mult mai departe de scopul iniţial al miş-
cării sale decât a fost la începutul transformărilor. Experienţa dezvoltării pro-
ceselor politice în ţările spaţiului postsovietic, inclusiv Republica Moldova, 
prezintă un exemplu elocvent al unei asemenea dinamici.

Germenii „noilor” orientări, corespunzătoare etapei reformării democra-
tice, îmbinându-se dinamic cu un întreg strat al reprezentărilor, convingeri-
lor, sentimentelor şi reacţiilor „vechi”, tradiţionale, se formează, pe măsura 
dezvoltării proceselor politice, în diverse combinaţii, creând astfel un oare-
care fond politico-cultural specific al societăţii. Pe acest fond se conturează 
foarte distinct anumite elemente dominante, ale căror substituire permite de 
a evidenţia, în devenirea politico-cultură a societăţii moldoveneşti din pe-
rioada modernizării democratice, diverse etape, neechivalente după capa-
citatea lor conţinutală. Totodată, evidenţierea diverselor etape ale evoluţiei 
politico-culturale a societăţii contemporane moldoveneşti, ce se înlocuiesc 
una pe alta consecutiv, are, cel puţin, un caracter convenţional. Procesele 
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transformării istorice a valorilor culturale realizate întotdeauna sunt prezen-
tate drept un lanţ neîntrerupt al schimbărilor, în care, alături de păstrarea 
„codului genetic” specific al poporului, precum şi a multor tradiţii ce s-au 
format în contextul evoluţiei istorice a societăţii, are loc o stratificare a noilor 
orientări politice, ce reflectă într-o formă „culturală” specifică situaţia social-
politică actuală.

În prima etapă, nemijlocit premergătoare instituirii, în anul 1991, a statu-
lui suveran independent Republica Moldova prevalau stările de spirit nihilis-
te şi radicalismul politic, starea de euforie şi credinţa fanatică în democraţie 
ca mijloc atottămăduitor, politizarea şi activismul uneori asemănător cu ma-
nifestarea făţişă a agresiunii. Etapa a doua, ce corespunde anilor ’90 ai se-
colului trecut, a intrat în istoria tranziţiei democratice moldoveneşti ca o pe-
rioadă ce a dus la sciziunea culturală definitivă a societăţii, cu intensificarea 
confruntării însoţitoare – la începutul deceniului, şi creşterea deziluzionării 
maselor largi ale cetăţenilor în politica ce nu a îndreptăţit speranţele socia-
le legate de ea spre sfârşitul deceniului. Oboseala oamenilor de la politică, 
dezorientarea politică au devenit trăsături caracteristice ale acestora. Etapa a 
treia, ce şi-a luat startul după învingerea Partidului Comuniştilor la alegerile 
parlamentare din anul 2001, a marcat formarea noului discurs politico-cultu-
ral. În această etapă, societatea moldovenească, în orientările sale politice, a 
efectuat un salt de la apatia politică şi indiferentism, nedorinţa schimbărilor 
radicale, aspiraţia spre consolidarea stabilităţii politice şi ordinii în ţară până 
la creşterea nemulţumirii maselor în legătură cu dezvoltarea vertiginoasă a 
tendinţelor autoritare în viaţa politică a Republicii Moldova. Începutul etapei 
contemporane a statornicirii şi dezvoltării culturii politice moldoveneşti este 
legat convenţional de evenimentele din aprilie 2009, care ulterior au dus la 
schimbarea conducerii politice în ţară. Într-un mod foarte clar, schimbarea 
stărilor de spirit sociale s-a manifestat în tendinţa spre înnoirea climatului 
politic, ce s-a format în ţară în perioada conducerii Partidului Comuniştilor, 
în creşterea scepticismului politic faţă de întreaga lume moldovenească a po-
liticii, indiferent de coloratura politică, precum şi în dorinţa maselor sociale 
largi de a înainta pe calea schimbărilor social-politice.

1.1. Stările de spirit social-politice revoluţionare, ce au cuprins societatea 
moldovenească la hotarul anilor 1990, au devenit un fel de prevestitor al 
reorganizării cardinale a societăţii pe principiile libertăţii şi democraţiei. La 
prima vedere, aceste stări de spirit, ce au impregnat profund toată societatea 
în întregime cu spiritul criticismului şi nihilismului faţă de sistemul sovietic 
al orânduirii politice şi de ideologia dominantă în aceasta, păreau a fi sponta-
ne şi imprevizibile. Izbucnirea lor nicicum nu se înscria în punctul de vedere 
trainic consolidat în Occident, conform căruia Uniunea Sovietică era „un 
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caz dramatic reuşit al culturii politice planificate”. Evenimentele ce au dus 
la căderea sistemului comunist au demonstrat că sovietologia occidentală 
tradiţională pornea de la o ipoteză greşită. Ea nu ţinea seama că aspiraţia spre 
restabilirea societăţii civile, spre respectarea strictă a buchiei legii, dezvolta-
rea instituţiilor proprietăţii private, a antreprenoriatului liber şi pluralismului 
politic existau în Uniunea Sovietică încă înainte de atunci când s-a prăbuşit 
regimul sovietic şi a început restructurarea.

Mişcările de orientare culturală, exprimate în activizarea activităţii ob-
şteşti a elitei creatoare a societăţii, erau caracteristice în perioada restruc-
turării pentru toate ţările antrenate în acest proces politic, a căror trăsătură 
comună a dezvoltării a devenit următorul fapt: intelectualitatea a jucat un rol 
extrem de important, având o contribuţie esenţială în căderea regimurilor 
comuniste.

În Republica Moldova, procesele restructurării au căpătat un colorit na-
ţional deosebit, ce consta în schimbarea reperelor culturale, şi anume, în 
recunoaşterea standardelor culturale româneşti în calitate de etaloane prin-
cipale ale dezvoltării culturale a societăţii moldoveneşti. În această privinţă 
„mişcarea intelectualilor” a atins aici o deosebită intensitate şi acuitate. Dacă 
la nivelul întregii societăţi, pe atunci încă sovietică, în general intelectualii 
vorbeau despre necesitatea renaşterii în viaţa socială a valorilor umaniste, 
atunci în condiţiile Moldovei această chestiune se interpreta, în principal, 
ca o restabilire a valorilor culturale naţionale, tratate ca o alternativă valo-
rilor regimului sovietic. După cum menţionează Charles King în lucrarea 
„Moldovenii, România, Rusia şi politica culturală” (2001), scriitori, artişti şi 
istorici sperau cu toţii să genereze renaşterea culturii naţionale moldoveneşti 
(adică româneşti), scop pe care l-au urmărit mulţi în mod deschis începând 
cu anii 1960. Astfel, nu întâmplător în mediul intelectual autohton este atât 
de larg răspândită părerea că zdruncinarea temeliilor ideologico-conceptuale 
ale regimului totalitar ce a avut loc în Moldova la hotarul ultimelor decenii 
ale secolului XX, precum şi trezirea conştiinţei naţionale a maselor, consti-
tuie în întregime meritul scriitorilor moldoveni şi al altor oameni de cultură.

Totodată, la trezirea stărilor de spirit „restructuriste” ale maselor în mare 
măsură au contribuit tendinţele revizioniste ale elitei politice conducătoare, 
în acea etapă, reprezentată de nomenclatura unui singur partid – cel comu-
nist. În încercările de a scoate ţara sovietică din starea de stagnare ce ame-
ninţa cu o criză profundă în toate sferele vieţii sociale, elita politică che-
ma „societatea spre renovare pe principiile „noii gândiri”, ce presupunea o 
oare care schimbare a stilului totalitar al conducerii politice şi administrării. 
Promovarea acestui proces avea drept scop scoaterea societăţii sovietice şi 
a structurilor sale (politice, militare, economice şi sociale) din stagnarea 
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profundă în care se afla datorită planificării birocratice a economiei, medio-
crităţii nivelului de trai al populaţiei, declinului ideologiei comuniste, „îmbă-
trânirii” aparatului politico-administrativ de comandă etc.

Se presupunea că politica „înnoirii” va contribui la înviorarea relaţiilor 
sociale, la trezirea activismului social, a entuziasmului maselor, a sentimen-
telor patriotice ale acestora, ceea ce va duce la o ascensiune esenţială în 
economia naţională fără vreo reorganizare cardinală a sistemului social. Cu 
alte cuvinte, politica „înnoirii” era orientată nu atât spre sistemul politic ca 
atare, cât asupra omului ca subiect al relaţiilor politice şi presupunea, întâi 
de toate, transformarea „deprinderii gândirilor şi sentimentelor” lui pe baza 
valorilor umanistice. Potrivit intenţiei autorilor acestei politici, principalul 
mecanism al restructurării vieţii sociale trebuia să devină „reorganizarea 
gândirii şi conştiinţei noastre”, care creează „premise reale pentru renovarea 
umanistă, renaşterea veritabilă a omului”. De aceea drept bilanţ al discuţiilor 
înviorate, îndreptate spre „clarificarea chipului socialismului”, au devenit lo-
zincile adresate savanţilor: „Să apelăm mai mult la chestiunile de adâncime 
ale existenţei umane, să dezvoltăm mai activ noua gândire şi noul umanism”.

Întrucât politica „reînnoirii” aducea atingere în primul rând sferei conşti-
inţei, atunci, neavând intenţia de a se dezice de ideea comunistă în principiu, 
ci doar de a încerca de a o interpreta din nou în condiţii noi, elita politică 
sovietică a început să insiste asupra necesităţii „de restabilire a purităţii rân-
durilor partidului” şi asupra revenirii la izvoarele ideologiei marxist-leni-
niste. În acest scop a fost întreprinsă tentativa de reviziune şi dezaprobare 
a unor momente politice actuale ale istoriei sovietice şi, întâi de toate, ale 
perioadei stalinismului, care s-a dovedit a fi pentru ţară cel mai cumplit act al 
genocidului. De la înaltele tribune de partid au început să se audă chemări la 
pocăinţă, fapt în care mulţi vedeau calea cea mai eficace a diminuării crizei, 
provocate de reviziunea stilului gândirii, orientărilor şi al directivelor.

După cum ne-a demonstrat-o istoria, planurilor „restructurării” cosmeti-
ce, în esenţa sa, a societăţii sovietice, elaborate de nomenclatura de partid, 
nu le-a fost dat să fie realizate.

Pentru societatea moldovenească, începutul schimbărilor democratice 
şi-a căpătat şi sensul specific, ce se reduce la posibilităţile deschise privind 
reabilitarea culturii naţionale. „Perestroika” şi mişcarea de renaştere naţio-
nală au trezit în societate un activism social-politic sporit al populaţiei, ten-
tative de a realiza dreptatea socială şi istorică, mai întâi de toate, în sfera 
spiritual-culturală a societăţii: păstrarea şi dezvoltarea limbii, culturii şi tra-
diţiilor naţionale, consolidarea identităţii etnice şi culturale etc. Căpătând 
forma mişcării pentru renaşterea culturii naţionale, restructurarea pentru Re-
publica Moldova, ca şi pentru multe alte republici unionale, care erau într-o 
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dependenţă aspră de politica „centrului”, în cele din urmă s-a transformat în 
luptă de eliberare naţională, ale cărei obiective s-au extins mult mai departe 
de sarcinile renaşterii culturale.

Pluralismul ideologic, ca una din cuceririle cele mai democratice, s-a do-
vedit a fi în aceea că societatea, care în general susţine ideea democratizării, 
s-a fărâmiţat într-o mulţime de subculturi politice minuscule, care pretind cu 
înverşunare şi insistă asupra dreptăţii lor exclusive, dar care sunt lipsite de 
o închipuire cât de cât integrală despre căile şi metodele dezvoltării în con-
tinuare a societăţii. În condiţiile create ale haosului general, ale anarhiei, ale 
confuziei, în conştiinţa maselor destul de operativ s-a format un nou reper 
ideologic – ortodoxismul. 

Interesul societăţii faţă de viziunea religioasă tradiţională a lumii, care a 
crescut vertiginos în situaţia social-politică ce se crease, era condiţionat de 
capacitatea sa de a propune o altă percepere a lumii, deja pregătită, în locul 
celei respinse. Religia era unica ideologie alternativă ce s-a păstrat în con-
diţiile totalitarismului, deşi era gonită la „periferia societăţii”, desconsiderată 
şi ofensată de către puterea dominantă. Dacă cândva religia era prigonită ca 
fiind o concepţie „reacţionară”, „înapoiată”, „dăunătoare”, „antiştiinţifică”, 
atunci odată cu tranziţia pe calea democratizării viziunea religioasă a lu-
mii, în virtutea opoziţiei sale ideologice doctrinei comuniste, a început să se 
asocieze în conştiinţa socială cu sistemul cel mai progresist al concepţiilor. 
Acest fapt a permis ortodoxiei, într-un scurt timp, să atragă interesul public, 
ridicând înalt prestigiul social al Bisericii Ortodoxe. Politizarea extremă a 
„problemei religioase” a promovat Biserica Ortodoxă la rolul de lider spi-
ritual al societăţii. De aceea, deja de la începutul transformărilor, Biserica 
Ortodoxă şi-a adjudecat poziţia de lider în clasamentul încrederii acordate 
structurilor sociale.

Loialitatea şi devotamentul confesiunii tradiţionale, în perioada supusă 
examinării, îl demonstrau activ atât masele largi ale oamenilor simpli, cât 
şi liderii celor mai diverse curente politice, inclusiv reprezentanţii organelor 
puterii. Ortodoxia, în această perioadă s-a transformat într-un simbol al unirii 
tuturor forţelor progresiv intenţionate ale societăţii.

Pentru poporul Republicii Moldova, ortodoxia întotdeauna, chiar şi în 
condiţiile totalitarismului, prezenta un sistem destul de semnificativ al va-
lorilor, iar ritualul religios se asocia în mod tradiţional cu cultura naţională. 
În contextul mişcării pentru renaşterea naţional-culturală ce s-a desfăşurat 
în ţară, această circumstanţă a făcut confesiunea tradiţională foarte atractivă 
pentru politicienii moldoveni. Cerinţa de a reveni la „credinţa strămoşilor”, 
adânc înrădăcinată în cultura poporului moldovenesc, a ocupat în această 
mişcare poziţii de avangardă. Ortodoxia a fost „luată în calitate de armament” 
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practic de către toate formaţiunile politice ale ţării, devenind în Republica 
Moldova un fel de drapel al mişcării de eliberare naţională.

Cultura politică a societăţii moldoveneşti a suferit schimbări radicale la 
hotarul anilor ’80 –’90 ai secolului trecut. Anume în această etapă s-au deter-
minat principalele ei particularităţi ca fiind o cultură a perioadei tranziţiei de-
mocratice, particularităţi care cel mai pe deplin le reflectă noţiunea de „cul-
tură a dezbinării”. Totodată, o importanţă deosebită pentru istoria formării şi 
dezvoltării societăţii moldoveneşti constă în faptul că în această perioadă a 
fost pusă baza principalelor premise pentru confirmarea în societate a valo-
rilor democratice: a fost desfiinţat monopolul total asupra puterii unui singur 
partid, a fost respinsă ideea ideologiei de stat. Totodată, o înaltă apreciere 
pozitivă din partea societăţii au obţinut-o valorile democratice precum liber-
tatea şi dreptatea, apărarea drepturilor fundamentale ale omului, dezvoltarea 
liberă a personalităţii omului, toleranţa şi pluralismul politic, publicitatea şi 
transparenţa, ataşamentul declarativ faţă de care, în calitate de vector princi-
pal al dezvoltării social-politice a societăţii moldoveneşti, ulterior şi-a găsit 
reflectare în Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994.

 1.2. Evidenţierea unei noi etape în evoluţia culturii politice a perioadei 
tranziţiei democratice este legată convenţional de evenimentul de o însemnă-
tate istorică enormă – declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 
27 august 1991. Etapa în cauză cuprinde, practic, un întreg deceniu – până la 
începutul noului secol. O particularitate a culturii politice din această etapă 
a dezvoltării o constituie accentuarea diferenţierii politice a societăţii, apro-
fundarea sciziunii ei politice şi acutizarea disensiunilor politice. Însă, dacă 
la începutul schimbărilor linia de demarcaţie a sciziunii politico-culturale 
diviza societatea în forţe dispuse opoziţional era atitudinea faţă de ideolo-
gia comunistă şi faţă de mişcarea renaşterii naţional-culturale a poporului 
moldovenesc, atunci după evenimentele din august 1991 şi interdicţia ce a 
urmat a activităţii Partidului Comunist, situaţia s-a schimbat esenţial, trans-
formându-i în oponenţi politici înverşunaţi şi duşmani chiar şi pe acei care 
cândva erau sub aceleaşi drapele, pronunţându-se pentru renaşterea naţio  nal-
culturală a poporului moldovenesc.

Noua linie a dezbinării a poziţionat pe părţi opuse nu doar comunitatea 
politică în întregime, dar şi acele forţe politice care în acea perioadă erau în 
avangarda politicii moldoveneşti. Este vorba, întâi de toate, despre Frontul 
Popular, care iniţial reprezenta mişcarea naţională largă şi care întruchipa 
starea de spirit a maselor populare pentru schimbările democratice şi rena-
şterea naţional-culturală.

Politica pluralismului, care a contribuit la intensificarea diferenţierii 
politice a societăţii şi la sporirea numărului de partide politice, în această 
etapă, totuşi puţin a contribuit la răspândirea în ţară a vreunor noi sisteme ale 
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ideologiei. În primii ani de independenţă, partidele politice ale Moldovei nu 
s-au grăbit să-şi dezvolte ideologii politice clare, sau să-şi asigure un elec-
torat bine definit; singura lor preocupare a fost retorica panromânismului 
şi moldovenismului. De aceea o trăsătură caracteristică a culturii politice 
a perioadei în cauză este lipsa unor ideologii de partid bine conturate, ce a 
făcut ca problema identităţii să determine în mare măsură afilierea politică.

Cu toate că apogeul politicii de identitate rămânea un eveniment al tre-
cutului, lipsa unei ideologii de partid bine chibzuite şi reliefate clar ducea la 
aceea că problema identităţii, care era în stare să provoace reacţia cea mai 
furtunoasă a electoratului, continua să determine parametrii principali ai eşi-
chierului forţelor politice ale societăţii, divizându-l în diverse tabere politice, 
care tratau în mod diferit identitatea sa şi în mod diferit vedeau perspectivele 
dezvoltării statale. Apelarea la demnitatea naţională, chemarea la apărarea 
bazelor culturii naţionale, învinuirile privind trădarea ideii naţionale, lansate 
la adresa inamicilor politici, mai permiteau încă să alimenteze interesul con-
siderabil al electoratului faţă de viaţa politică. Totodată, încercările de a da 
prioritate problemelor economice în activitatea legislativului şi executivului 
erau extrem de „timide”, membrii lui fiind implicaţi în interminabile discuţii 
politice.

Anii 1990 au intrat în istoria formării democraţiei moldoveneşti ca fiind 
timpul luptelor politice disperate între părtaşii şi oponenţii ideii unionismu-
lui şi a problemei ce rezultă de aici a identităţii naţionale. Lupte, în urma 
cărora ideile politice ale panromânismului şi independenţei naţionale ale 
ţării din „drapelul de luptă” al maselor din perioada restructurării, ce reu-
nea forţele radical intenţionate ale societăţii, se transformau treptat în arma 
principală a luptei partidelor politice şi a liderilor acestora pentru electorat 
şi, prin aceasta, pentru putere. Istoria politică a ţării noastre de la începutul 
anilor ’90 ai secolului XX, după cum menţionează P. Varzari, arată că nicio 
elită guvernantă care a avut acces la putere nu a elaborat şi nu a implementat 
un concept propriu, naţional, de tranziţie democratică. De cele mai dese ori, 
elitele politice şi-au consumat energia doar în dispute (adesea sterile) pentru 
putere. Astfel, lupta elitelor politice pentru putere a ajuns să determine conţi-
nutul principal al vieţii politice a societăţii moldoveneşti la hotarul ultimelor 
secole, de fapt, transformându-se în scop în sine al activităţii lor politice.

Într-o astfel de situaţie s-a conturat o ruptură profundă între elita politică 
şi electorat, la opinia căruia liderii politici de acum înainte au început să ape-
leze, fiind ghidaţi, în principal, de scopul asigurării susţinerii masive a par-
tidelor conduse la alegeri. În atare de condiţii se produce o distanţare şi mai 
mare a elitei politice, preocupată de lupta pentru putere, faţă de electorat, care 
simte pe propria piele toate vicisitudinile perioadei de tranziţie, însoţite de 
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sărăcirea în masă a întregii populaţii a ţării, indiferent de apartenenţa etnică. 
Ignorarea elitei politice ce guverna în ţară în jumătatea a doua a anilor 1990, 
a nevoilor şi necesităţilor maselor largi ale populaţiei a actualizat esenţial 
interesul societăţii faţă de forţele politice ale configuraţiei de stânga. Schim-
bările ce au survenit în stările de spirit ale maselor au fost demonstrate vădit 
de către alegerile parlamentare din anul 1998, în urma cărora Partidul renăs-
cut al Comuniştilor Republicii Moldova a obţinut cea mai mare cantitate de 
locuri în parlament. Însă această biruinţă a comuniştilor a simbolizat nu doar 
victoria ideilor de stânga, orientate spre protecţia socială a maselor popula-
re, dar şi începutul dezicerii politicienilor de la ideea identităţii naţionale, 
tratată drept problema-cheie a etapei actuale a dezvoltării politice. În acelaşi 
timp, un alt grup politic de sorginte de stânga, reprezentat de Blocul Unităţii 
Socialiste, fiind un adept al poziţiilor antireformiste şi proruse, dimpotrivă, 
a început să dispară de pe arena politică. Comuniştii reuşiseră să depăşească 
barierele etnice pentru a obţine sprijin chiar din partea moldovenilor care 
erau dezamăgiţi de situaţia economică dezastruoasă. 

Ademenirea politicienilor moldoveni ai perioadei începutului „valului 
democratic” al luptei pentru putere şi lipsa celorlalte elemente ale asigurării 
ideologice a proceselor reformaţionale, apelarea în lupta pentru electorat la 
ideile naţionaliste, ce aveau un caracter mai provocator şi tulburător, intensi-
ficarea disproporţionării economice şi sociale a elitelor politice cu electora-
tul, pe de o parte, precum şi acumularea şi nesoluţionarea cronică a proble-
melor economico-sociale celor mai acute, ignorarea intereselor imperioase 
ale maselor populare vertiginos degradânde, ajunse la limita existenţei, pe 
de altă parte, cu timpul au generat în societate sindromul indiferenţei de po-
litică, al dezamăgirii şi neîncrederii în succesul schimbărilor democratice în 
Moldova, scepticismul faţă de formaţiunile politice şi liderii acestora, indi-
ferent de „coloratura” lor politică.

Greutățile economice şi neprotejarea socială s-au dovedit a fi cea mai 
grea încercare. O parte esenţială a populaţiei aptă de muncă a ţării, ciocnin-
du-se de problema supravieţuirii, a fost nevoită să plece după câştig în alte 
ţări, mai reuşite sub aspect economic, astfel ca să-şi asigure propria existenţă 
și a celor apropiaţi. Ca rezultat, în Moldova s-a creat o situaţie unică pentru 
regiunea europeană, când, în urma migraţiei, o întreagă pătură socială s-a 
pomenit exclusă din viaţa politică a ţării. Decepţia privind capacitatea eli-
telor politice moldoveneşti de a schimba spre bine viaţa în ţară, sărăcirea 
populaţiei şi migraţia forţată a braţelor de muncă au redus esenţial interesul 
maselor faţă de politică.

1.3. Spre începutul anilor 2000, în ţară s-a resimţit încetinirea mersu-
lui schimbărilor politice, însoţită de o scădere considerabilă a activismului 
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politic al cetăţenilor. Valul politizării ce s-a năpustit peste societatea mol-
dovenească la începutul marilor schimbări nu doar că s-a potolit, dar a şi 
bătut într-o retragere. Euforia primilor ani ai schimbărilor democratice s-a 
potolit, s-au redus esenţial agresiunea şi starea de spirit nihilistă a maselor, 
sentimentele de nervozitate extremă, intoleranţă şi duşmănie, provocate de 
lupta politică pentru independenţă şi suveranitatea ţării, pentru renaşterea 
naţională a culturii. În condiţiile unei ambianţe politico-culturale noi, mulţi 
experţi internaţionali au început să observe că viaţa politică în Republica 
Moldove, care a păşit în noul mileniu, a început să se dezvolte manifestând o 
oarecare regresie. Din această etapă, cea mai remarcabilă tendinţă a dezvol-
tării politico-culturale a societăţii moldoveneşti devine aspiraţia mentalităţii 
sale politice spre autoritarism şi reanimarea multor alte modele culturale, 
ce s-au format de-a lungul istoriei, ce a permis experţilor internaţionali să 
înscrie” Republica Moldova în categoria ţărilor democraţiei „formale”, „eşu-
ate”, „aflate în cădere”, „ce se usucă dinăuntru”.

Sărăcirea în masă a poporului moldovenesc în urma politicii promovate 
în ţară în anii 1990 a adus masele largi ale populaţiei la limita supravieţuirii. 
La sărăcia ce se aprofunda şi înteţirea multiplelor probleme, ce au apărut în 
locul înfloririi atotcuprinzătoare promise de politicieni ca rezultat al dărâmării 
sistemului totalitar comunist, precum şi la „războiul tuturor împotriva tutu-
ror”, ce a devenit o esenţă a lumii politice moldoveneşti, poporul Moldovei 
a răspuns cu o reacţie psihologico-emoţională respectivă: scăderea încrederii 
faţă de politicieni, dezaprobarea politicii, apatie, depresie, indiferenţă faţă 
de politică, indiferenţă generală şi absenteism. Totodată, în starea de spirit 
a unei părţi considerabile a societăţii moldoveneşti s-a conturat evident ten-
dinţa spre stabilizarea situaţiei social-politice şi creşterea nostalgiilor pentru 
„vechile şi bunele vremuri” când salamul era ieftin în magazine, deservi-
rea medicală şi învăţământul – gratuite, iar bătrâneţea – asigurată. În astfel 
de condiţii ideile „de stânga”, lansate de comunişti către masele poporului 
simplu, ignorând barierele etnice despărţitoare cu componenta lor socială 
expresivă, au căpătat o nouă interpretare actuală, fapt ce a adus „pendulul” 
preferinţelor politice în mişcare de întoarcere. Drept urmare, Partidul Comu-
niştilor al Republicii Moldova, cu care masele largi ale populaţiei sărăcite 
au început să-şi lege speranţele de a supravieţui în condiţiile sociale agresi-
ve, şi-a realizat reabilitarea socială. Însă reanimarea sistemului de opinii de 
configuraţie de stânga a căpătat în conştiinţa maselor un caracter în exclu-
sivitate selectiv, atingând, întâi de toate, acel strat de idei care este legat de 
ideile despre protecţia socială. Totodată, aspectul revoluţionar al ideologiei 
comuniste, chemată să inspire la luptă cu sistemul capitalist, a rămas nere-
clamat. În pofida vicisitudinilor în legătură cu tranziţia democratică, însoţite 
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de aprofundarea stării de criză în toate domeniile vieţii sociale, societatea 
moldovenească continua să-şi demonstreze în mod consecvent devotamen-
tul cursului ales de Republica Moldova spre reformarea democratică, ne-
manifestând vreo tendinţă cât de cât serioasă de a restabili nu doar fosta 
orânduire politică, dar şi fosta ţară.

Câştigul Partidului Comuniştilor la alegerile parlamentare din 2001 a fost 
posibil inclusiv datorită reviziunii considerabile de către comuniştii moldo-
veni a mai multor directive de program şi atitudinii critice faţă de „erorile şi 
excesurile” trecutului sovietic. Pe de o parte, Partidul Comuniştilor continua 
să-şi declare devotamentul faţă de ideologia marxism-leninismului. Pe de 
alta, comuniştii au pledat deschis în favoarea aprofundării proceselor mo-
dernizării democratice şi consolidării acelor temelii ale vieţii asociale care 
au fost puse după dărâmarea regimului totalitar, astfel chemând societatea 
să avanseze, dar nu să o ia înapoi. Împăciuindu-se cu realitatea capitalistă 
ce se fora, Partidul Comuniştilor a amânat sarcinile şi obiectivele construirii 
socialismului într-un plan al perspectivei istorice. Totodată, comuniştii şi-au 
anunţat intenţiile de a construi un stat social democratic, care să transpună în 
viaţă principiile echităţii sociale şi egalitatea condiţiilor de dezvoltare pentru 
toate categoriile de populaţie. Întru confirmarea fermităţii de a avansa în 
continuare pe calea reformării societăţii moldoveneşti în conformitate cu va-
lorile şi standardele democraţiei occidentale, Partidul Comuniştilor şi-a ales 
ideea integrării europene. În cadrul cercurilor politice moldoveneşti această 
idee era deja acceptată. Odată cu venirea la putere a Partidului Comuniştilor, 
vectorul european al puterii a început să fie considerat în calitate de curs 
strategic de bază al dezvoltării ţării. În aspiraţia de a-şi demonstra înnoirea 
ideologică, la care s-a apelat pentru a confirma rolul comuniştilor moldoveni 
în procesele renaşterii naţional-culturale a ţării, Partidul Comuniştilor a în-
ceput să ofere susţinere prin toate mijloacele posibile activităţii Mitropoli-
ei Moldovei. Vârfurile comuniste guvernante, procedând la cea mai activă 
participare în diverse acţiuni cu caracter religios, pentru care fapt în popor a 
obţinut denumirea de „sfetnici”, se străduiau în fel şi chip să demonstreze nu 
doar loialitatea sa faţă de religie, dar şi existenţa unor profunde sentimente 
religioase.

Metamorfozele ideologice care s-au produs în Partidul Comuniştilor au 
reflectat specificul situaţiei sociale ce s-a creat în ţară. În încercarea de a crea 
un fel de „ideologie integrală”, care să corespundă „ordinii zilei” şi să îmbine 
cele mai diverse directive ideologice şi scopuri, Partidul Comuniştilor, con-
form evaluărilor mai multor experţi, şi-a pierdut propria viziune a viitorului, 
fiind nevoit să se alăture sub lozincile liberalismului occidental şi social-de-
mocraţiei. Însă, în pofida necorespunderii vădite dintre denumirea partidului 
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şi totalitatea directivelor ideologice pe care le promovează, precum şi a res-
ponsabilităţii pe care societatea o pune pe seama acestuia pentru cele săvâr-
şite de trecutul totalitar, Partidul Comuniştilor al Republicii Moldova preferă 
să păstreze această denumire ca pe un brand politic popular. Ca şi odinioară, 
asociindu-se în conştiinţa maselor cu devotamentul intereselor poporului de 
rând, acest brand îi asigură o susţinere largă în companiile electorale.

Situaţia politică ce s-a creat în Republica Moldova după ce Partidul Co-
muniştilor a ieşit învingător după alegerile parlamentare (anii 2001 şi 2005) 
a contribuit la concentrarea puterii în mâinile unei singure puteri politice. 
Acest fapt a stabilizat în mod esenţial viaţa politică în ţară, reducând cu mult 
incandescenţa emoţională în societate în legătură cu desfăşurarea noilor eve-
nimente politice. În acelaşi timp, realizarea de către structurile aflate la pute-
re a unui şir de programe urmărind scopuri sociale a permis de a atenua acea 
acuitate extremă a problemei sărăciei pe care societatea moldovenească o 
resimţea spre sfârşitul anilor 1900 – începutul anilor 2000.

Spre deosebire de criticism, nihilism şi radicalism, ce predominau în 
perioada „momentului democratic”, în conştiinţa maselor o nouă putere au 
obţinut stările de spirit ale conformismului, etatismului şi paternalismului. 
Societatea moldovenească, în linii mari, s-a împăcat cu practica ce s-a stabi-
lizat în ţară a dezvoltării proceselor social-politice care se desfăşurau după 
schema „din sus în jos”, procese în care elitei politice îi era rezervat rolul 
generatorului principal al valorilor, scopurilor şi sarcinilor politice. În marea 
lor majoritate, cetăţenii ţării demonstrau predispunere de a se supune voinţei 
autorităţilor şi tendinţă de a pune pe seama structurilor aflate la putere toată 
răspunderea pentru mersul reformelor democratice.

O astfel de presupunere mintală a societăţii moldoveneşti s-a resimţit vi-
zibil asupra activismului politic al maselor, care, în perioada supusă analizei, 
a scăzut considerabil în comparaţie cu etapa iniţială a schimbărilor democra-
tice. Dacă pentru hotarul anilor 1990 era caracteristic gradul extrem al poli-
tizării ce a reunit într-un elan unit al protestelor cele mai largi forţe sociale, 
în condiţiile actuale, dimpotrivă, distanţându-se cât mai departe posibil de 
lumea politică, cea mai mare parte (circa 80%) a societăţii moldoveneşti îşi 
exprima nedorinţa sa şi nedeterminarea de a participa la orice acţiuni politi-
ce cu caracter protestator: greve, pichetări, demonstraţii etc. Mecanismelor 
democratice ale rezolvării problemelor ce apăreau li se oferea prioritate, ca 
şi până acum, metodelor obişnuite ale înrâuririi asupra situaţiei – contactelor 
personale cu oamenii influenţi. Totodată, în viaţa politică a Republicii Mol-
dova a început să se stabilească tradiţia participării în masă în procesul elec-
toral, care era, pentru majoritatea covârşitoare, de fapt, unica formă a parti-
cipării politice. Din această perioadă, circa 80% din alegătorii Moldovei, 
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care preţuiau înalt dreptul lor la influenţă asupra mersului general al dez-
voltării politii, încep să participe activ la alegerile în structurile autorităţi-
lor politice. În plus, se observă o anumită tendinţă statornică ce domină în 
orientările politice ale cetăţenilor: la un nivel scăzut al încrederii acordate 
partidelor politice ca atare, optarea politică capătă un caracter preponderent 
personificat. Personalitatea liderului formaţiunii politice devine factorul de-
cisiv ce determină opţiunea politică a maselor. De aceea, în ţară, în toată 
puterea încep să acţioneze PR – tehnologiile, al căror scop devine de a mani-
pula conştiinţa maselor largi ale oamenilor prin crearea imaginii favorabile 
sau, dimpotrivă, nefavorabile a conducătorului politic.

Deși, odată cu venirea la putere a Partidului Comuniştilor, a crescut în-
crederea faţă de puterea de stat, la masele principale a populaţiei ţării, care, 
la fel ca şi altădată, era nevoită să se bizuie în rezolvarea problemelor sale de 
toate zilele doar pe propriile puteri, continua să se întărească convingerea că 
conducerea ţării se efectuează fără a se ţine seama de interesele poporului. 
Cu toată disponibilitatea sa conformistă, aproximativ o jumătate din popula-
ţie, ducând pe umerii săi povara vieţii de toate zilele, manifesta o profundă 
nemulţumire de starea de lucruri în ţară, considerând că Republica Moldova 
avansează nu pe acea cale. Alegerea făcută de majoritate, care a adus la pu-
tere Partidul Comuniştilor, a stabilizat într-o măsură considerabilă situaţia 
social-politică, ce şi-a găsit expresia în stabilitatea regimului aflat la putere. 
Însă realitatea sistemului capitalist în formare, cu contradicţiile sale social-
economice profunde, nu au lăsat să dispară îngrijorările maselor largi privind 
problemele supravieţuirii. De aceea discordanţa ce s-a conturat încă în anii 
1990 între păturile largi ale electoratului şi elita politică nu doar că nu a fost 
depăşită, dar a căpătat și întărirea sa în continuare în condiţiile schimbării 
combinaţiei politice a forţelor.

Conştientizarea de către conştiinţa maselor a problemelor supravieţuirii, 
cu toate stările de spirit procomuniste ale majorităţii electoratului moldove-
nesc, în perioada supusă analizei, totuşi, rămânea în continuare în exclusivi-
tate în limitele planului economic. De aceea cerinţele principale înaintate de 
popor structurilor puterii de stat se refereau, în principal, la componenta eco-
nomică (majorarea salariilor, pensiilor, combaterea sărăciei, lichidarea şo-
majului, lupta cu corupţia etc.), lăsând în umbră interesele politice propriu-
zise ale maselor largi. În ţară a devenit evident deficitul acut al ideologiei 
politice. Construcţia ideologică elaborată de Partidul Comuniştilor reînnoit, 
în ciuda faptului că demonstra un devotament declarativ principiilor comu-
niste, s-a dovedit a fi lipsită de conţinutul de clasă, tradiţional pentru ideo-
logia comunistă. De aceea alegerea de către majoritate în favoarea Partidu-
lui Comuniştilor nu poate fi considerată drept o alegere făcută de societatea 
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moldovenească contemporană în favoarea ideologiei comuniste, orientate 
spre interesele poporului muncitor. Electoratul Republicii Moldova, urmă-
rind în alegerea sa politică scopuri preferenţial cu caracter social-economic, 
în acelaşi timp îşi demonstra indiferenţa faţă de orice ideologii politice, aso-
ciind ataşamentul mintal faţă de un anumit sistem al viziunilor politice nu 
doar cu trecutul totalitar, ci şi cu lipsa libertăţii ca atare, cu violenţa morală, 
cu lipsa alegerii spirituale etc.

În Republica Moldova, o manifestare clară a căpătat tendinţa spre deideo-
logizarea conştiinţei maselor, care a reflectat legităţile nu doar ale dezvoltării 
social-politic interne, dar şi ale celei mondiale în secolul XXI. A devenit 
evident că în lumea contemporană moldovenească a politicii nu există loc 
pentru ideologiile universale. Astăzi, pentru aceasta este mai mult specific 
particularismul practicilor politice, ce reflectă rânduiala politică fragmenta-
tă, care îşi găseşte reflecţia nu doar în sistemul ordonat al viziunilor orientate 
pe clase, cât într-un sortiment al ideilor politice cu însuşiri populiste, într-un 
fel sau altul reprezentate în documentele de program ale celor mai diver-
se partide politice şi care le face, de fapt, de acelaşi tip. Astfel de idei au 
devenit, printre altele, ideea renaşterii cultural-naţionale, ideea combaterii 
sărăciei, luptei cu corupţia, ideea viitorului european ca garant al prosperării 
ţării etc. În această ordine de idei, nu întâmplător electoratul moldav, pe de o 
parte, apreciind înalt realizările democratice, inclusiv pluralismul de opinii, 
a început să se exprime consecvent pentru reducerea considerabilă a numă-
rului de partide politice până la maximum două unităţi.

Populismul, după cum ne-o demonstrează practica social-politică actua-
lă, este însoţitorul indispensabil al democraţiilor imitative în spaţiul post-
sovietic. Aşa cum caracterul imitaţional al procesului politic necesită pre-
zenţa unui element de joc şi a unei puternice antrenări emoţionale, care ar 
compensa lipsa unei democraţii autentice, populismul constituie un mijloc 
excelent de a realiza aceste sarcini propuse. Viaţa politică, ce se aranja în 
Republica Moldova, a demonstrat că, pe fundalul dominării „populismului 
social” ideo logic general, interesul cel mai mare al cetăţenilor în condiţiile 
actuale îl pot atrage doar ideile naţionaliste şi de stânga exprimate convingă-
tor, aşa cum, de obicei aceasta are loc în multe alte ţări ale tinerei democraţii. 
Încărcătura emoţională a ideilor menţionate cultural-patriotice şi social-eco-
nomice a marcat o profundă dihotomie a viziunilor politice ale electoratului 
din Republica Moldova.

Conducerea politică, efectuată în ţară în perioada din 2001 până în 2008, 
conform strategiei elaborate de Partidul Comuniştilor, a avut menirea să con-
tribuie la consolidarea securităţii, la diminuarea stării de conflict, la stabi-
lizarea consolidării şi dezvoltarea stabilă a societăţii. Înfăptuirea strategiei 
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politice menţionate era în strânsă legătură cu politica economică. Jaloanele 
cele mai vizibile ale acestei strategii au devenit liberalizarea în continuare a 
economiei, precum şi punerea în acţiune a unui şir de programe de orientare 
socială: a programului de combatere a sărăciei, ce prevedea un şir de acţiuni 
(majorarea pensiilor, salariilor, compensaţii cu destinaţie specială) pentru 
păturile cele mai vulnerabile ale societăţii şi angajaţii din sfera bugetară; a 
programului de acordare de asistenţă tineretului; a programului de renaştere 
a satului moldovenesc. O importanţă enormă în contextul strategiei exami-
nate au căpătat, de asemenea, problemele privind îmbunătăţirea situaţiei 
juridice în ţară, consolidarea şi menţinerea ordinii.

Toate acestea, fiind orientate la stabilizarea regimului aflat la conducere, 
la început contribuiau la o diminuare esenţială a încordării în relaţiile sociale 
şi la o stabilizare considerabilă a situaţiei social-politice. Însă, cu timpul, în 
activitatea structurilor guvernante tot mai vizibil au început să se manifeste 
metode ale conducerii ce puţin corespundeau normelor democratice şi liber-
tăţilor: concentrarea puterii în mâinile unei singure forţe politice, margina-
lizarea şi desconsiderarea opoziţiei, năzuinţa de a conserva situaţia politică 
ce s-a creat, atenuarea la publicitate, transparenţă, libertatea exprimării, pro-
sperarea voluntarismului şi a politicii de „strângere a piuliţelor” etc. În atare 
condiţii, deşi se păstra caracterul confruntaţional în relaţiile dintre principalii 
oponenţi politici, părţile aflate în dispută tot mai rar recurgeau la folosirea 
maselor largi pentru înfăptuirea presiunii politice asupra conducerii ţării. 
Comportamentul protestatar al maselor acum nu doar că era încuviinţat de 
către conducerea politică supremă, dar şi trezea nervozitate extremă, care 
adeseori era însoţită de „accese” de intoleranţă, care uneori se transformau 
în adevărate răzbunări poliţieneşti faţă de cei care îşi exprimau dezacordul 
deschis cu politica oficială.

Străduinţa autorităţilor de „a face ordine” în ţară, cu tot devotamentul lor 
declarativ idealurilor democraţiei şi libertăţii, în realitate a adus la aceea că 
în schimbul perioadelor „restructurării” şi „democratizării” a venit reculul 
spre modelul paternalist-autoritar al puterii, în condiţiile căruia au început 
din nou să prospere metodele voluntariste şi administrative de comandă ale 
conducerii, însuşite de mulţi reprezentanţi ai elitei aflate la conducere încă 
pe timpurile totalitarismului. Şi totuşi, un astfel de „recul” politic nu a con-
stituit o revenire la totalitarism, ci doar a marcat mai distinct tendinţele spre 
consolidarea autoritarismului ce se conturau în evoluţia politică a Republicii 
Moldova.

Autoritarismul are un şir de trăsături tipice care îl deosebesc de totalita-
rism prin caracterul relaţiilor statului şi personalităţii. Relaţiile autoritare la 
fel se constituie mai mult pe constrângere decât pe convingere. Dar, totodată, 
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regimul autoritar liberalizează viaţa socială, nu tinde să impună societăţii o 
ideologie oficială clar prelucrată, admite un pluralism limitat şi controlabil în 
gândirea politică, opinii şi acţiuni, nu contestă dreptul la autoexprimarea au-
tonomă a diverselor grupări ale societăţii, acceptă existenţa opoziţiei. Struc-
turile puterii nu cer demonstrarea devotamentului din partea cetăţenilor, aşa 
cum era în condiţiile regimului totalitar, fiind suficientă doar lipsa opoziţiei 
politice deschise. Însă regimul autoritar este necruţător faţă de manifestări-
le unei concurenţe politice reale pentru putere, faţă de participarea efectivă 
a cetăţenilor la luarea deciziilor vizând cele mai importante chestiuni ale 
vieţii societăţii. În autoritarism, de fapt, se reduc şi se constrâng drepturile 
şi libertăţile principale ale cetăţenilor, în opinia publică se formează imagi-
nea inamicului, echivalentă oricărui oponent politic care nu acceptă strategia 
conducerii de stat. În primul deceniu al secolului XXI astfel de trăsături au 
căpătat, în viaţa politică a Republicii Moldova, un caracter expresiv.

Trecerea Republicii Moldova la regim autoritar de guvernare nu trebuia 
considerată drept ceva unic ce denotă incapacitatea ţării de a avansa spre o 
democraţie de reală valoare. Autoritarismul reprezintă o etapă legitimă în 
calea dinspre totalitarism spre democraţie. În comparaţie cu totalitarismul, 
acesta este, fără îndoială, „un pas înainte”, şi nu doar firesc, dar şi necesar. 
În condiţiile haosului posttotalitar, când pentru suspendarea prăbuşirii totale 
şi scoaterea ţării din colaps este necesară o maximă mobilizare a forţelor 
şi resurselor, autoritarismul se dovedeşte a fi foarte eficace în rezolvarea 
sarcinilor strategice. În „deraparea” ţărilor tinerei democraţii spre modelul 
paternalist-autoritar mulţi experţi găsesc o consecinţă a ceea ce deţinătorii 
puterii văd în pluralism şi opoziţionalism un pericol pentru starea de lucruri 
existentă şi de aceea resping însăşi ideea diversităţii politice şi socioculturale 
a societăţii. Totodată, mediul social pentru desfăşurarea autoritarismului îl 
programează înseşi stările de spirit ale maselor şi stereotipurile culturale. 
În acest sens, autoritarismul ce se înrădăcinează este rezultatul direct al co-
participării populaţiei la determinarea formelor administrării de stat. Anume 
existenţa puternicei componente autoritare în conştiinţa politică a maselor şi 
determină de a pune pe acelaşi cântar statul puternic cu dominarea directă 
a vârfurilor conducătoare, de a prefera ideologiei statismului (steitismului) 
diferite versiuni ale etatismului, de a avea înclinaţie spre constituirea struc-
turilor de stat ce monopolizează spaţiul politic.

Dezvoltarea tendinţelor autoritariste atribuie politicii un caracter personi-
ficat care se manifestă în identificarea conştiinţei maselor cu imaginea lide-
rului. De aceea opţiunea politică a alegătorului este în mare măsură determi-
nată de simpatiile/antipatiile personale faţă de unul sau alt pretendent la rolul 
de „conducător”. Însă liderii politici moldoveni, aşa cum ne-a demonstrat-o 
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realitatea politică ce se formează în ţară, niciodată nu sunt atât de charisma-
tici pentru mase ca să le conducă spre orice realizări fără a privi în urmă. 
Una din cele mai puternice trăsături a culturii politice de masă a societăţii 
moldoveneşti este nivelul constant înalt al scepticismului faţă de politică şi 
autorităţi în genere în persoana reprezentanţilor concreţi ai acestora.

Începuturile acestei calităţi, după cât se pare, sunt în adâncurile istoriei 
poporului moldav, în destinul său istoric complicat, care a fixat în memoria 
genetică chipul cârmuitorului ca „intrus” cu un întreg complex al percep-
ţiei psihologice negative şi, totodată, lipsa de încredere în capacităţile po-
litice ale liderilor „dintre ai săi”. Tot de aici porneşte şi apatia în masă faţă 
de lumea politicii, lipsa de pretenţii sporite faţă de autorităţi, deprinderea 
de a se bizui doar pe propriile puteri. La formarea şi întărirea proprietăţilor 
menţionate ale culturii politice moldoveneşti contribuie, de asemenea, acele 
împrejurări că Moldova rămâne și în continuare o ţară agrară, a cărei majo-
ritate a populaţiei întotdeauna a locuit şi locuieşte în localităţi rurale. Chiar 
şi despărţindu-se de meleagurile natale şi atunci când nu se mai considerau 
orăşeni, mulţi continuă ca şi altădată să păstreze legătura strânsă cu „casa”. 
De aceea caracterul conştientizării proceselor existenţei sociale, în mare par-
te, este dictat de mentalitatea parohială. Această mentalitate a stăpânului, pe 
de o parte, îl orientează pe om spre valori reale. Pe de altă parte, spre conser-
varea relaţiilor sociale existente, a cărei necesitate este determinată nu numai 
de regimul patriarhal al vieţii comunităţii rurale, dar şi de tipul de proprietate 
a ţăranilor, care îi poziţionează pe aceştia departe de politică, îi obligă să fie 
în căutarea stabilităţii şi care contribuie la înrădăcinarea individualismului.

Prin aceasta, în mare măsură se explică cumpătarea masei principale a 
populaţiei moldoveneşti în raport cu schimbările social-politice radicale, re-
voluţiile şi războaiele. Nu întâmplător noţiunii de „pace” în conştiinţa noas-
tră naţională i se atribuie valoarea cea mai mare, alături de sănătate, fapt ce 
îşi găseşte fixarea în simbolica ritualurilor naţionale. O atare stare de spirit 
mentală a societăţii cel mai pregnant s-a manifestat în perioada conflictului 
militar ce s-a declanşat la începutul anilor 1990 ca răspuns al conducerii po-
litice a Moldovei la acţiunile separatiste ale Transnistriei. Acţiunile militare 
ce s-au început nu au avut o încuviinţare largă şi de masă din partea popu-
laţiei, şi în scurt timp conflictul a fost îngheţat în vederea identificării unei 
soluţii paşnice pentru rezolvarea celei mai acute probleme teritoriale pentru 
ţara noastră.

Prosperarea autoritarismului în mare măsură este condiţionată şi de fap-
tul că în Republica Moldova, un rol mare în viaţa socială, inclusiv în sfera 
politicii, ca şi înainte, îl au relaţiile de rudenie. Acest fel de relaţii a căpătat 
o fixare naţională deosebită în lexiconul politic moldovenesc. Folosirea pe 
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larg în retorica politică a noţiunilor specifice precum „cumetrismul” şi „ne-
potismul” indică asupra protecţionismului şi relaţiilor de clan ca trăsături 
specifice ale lumii politice contemporane moldoveneşti. Reducând în mod 
esenţial concurenţa în sfera politică, fenomenele menţionate, o transformă 
în obiect al împărţelii după principiul de rudenie.

Să nu uităm şi de faptul că Moldova este una dintre cele mai sărace ţări 
europene. Sărăcia este factorul cel mai puternic dintre ţări care determină 
configuraţia preferinţelor politice ale cetăţenilor moldoveni. Anume sărăcia 
a constrâns, la hotarul anilor 1990, păturile marginale largi ale societăţii să 
voteze pentru Partidul Comuniştilor ca pentru un partid „al speranţei so-
ciale”, ce proclama dominaţia valorilor umaniste, ce confirma principiile 
dreptăţii sociale şi egalităţii condiţiilor de dezvoltare, ce promitea renaşterea 
socială pentru toate categoriile de populaţie, ce propunea „ultima şansă” de a 
crede în viitorul ţării, în posibilitatea creării unui stat social democratic cu o 
economie stabilă. Actualizarea în conştiinţa politică a societăţii a necesităţii 
de protecţie socială a statului, în condiţiile în care masele largi ale oamenilor 
sărăciţi s-au pomenit la limita supravieţuirii fizice, a sporit esenţial populari-
tatea „celor de stânga”, ceea ce i-a asigurat câştigul la alegerile parlamentare 
din anii 2001 şi 2005 Partidului Comuniştilor, transformându-l în partidul 
puterii. Însă, cu timpul, creşterea nemulţumirii maselor largi de modul de 
realizare a puterii de către elita politică aflată la conducere, ce ducea la con-
solidarea autoritarismului, şi dorinţa înflăcărată a schimbărilor condiţionată 
de acesta au contribuit la o nouă intensificare a interesului societăţii faţă de 
opoziţia politică cu un îndemn anticomunist puternic exprimat şi, prin tradi-
ţie, impregnat de spiritul naţionalismului.

1.4. Lupta forţelor politice ce s-a desfăşurat în contextul campaniei elec-
torale din anul 2009, a cărei culme au constituit-o evenimentele din 7 aprilie, 
a intensificat esenţial stările de spirit politice în ţară. În societate, care până 
acum manifesta o apatie politică profundă şi indiferentism, a început să se 
învioreze interesul faţă de politică, care a pus începutul unei noi etape în 
procesul de evoluţie a politizării conştiinţei maselor. Numărul celor care se 
interesau activ de politică a crescut brusc, mărind esenţial segmentul po-
pulaţiei pregătite de acţiuni efective cu caracter protestator. Totuşi, pentru 
masele principale ale populaţiei, independent de simpatiile politice, rolul de 
observator a rămas să fie cel mai de preferat. Spre deosebire de „momentul 
democratic” de la hotarul anilor 1990, reţinut în memorie de frământările 
politice de masă în societate, interesul din nou trezit al maselor largi faţă de 
politică a căpătat o formă de schimb de informaţie cu însuşiri politice, activ 
şi excepţional de emoţional. 

Spre sfârşitul primului deceniu al noului secol, o parte considerabilă a 
societăţii moldoveneşti a început să conştientizeze că politica conservativă 
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a Partidului Comuniştilor, ce a adus în ţară o conducere autoritară, nu co-
respunde intereselor politice ale acestei părţi. În aceste condiţii, o atenţie 
deosebită din partea cetăţenilor au atras-o formaţiunile politice de orientare 
opoziţionistă-neoliberală, care se pronunţau pentru luarea de măsuri radicale 
în reorganizarea vieţii social-politice, precum: efectuarea rapidă a reforme-
lor liberale; transformarea cât mai curând posibilă a Republicii Moldova în 
membru asociat al UE; revizuirea radicală a bazei legislative a ţării, inclu-
siv eventuala modificare a statutului ei de neutralitate; extinderea esenţia-
lă şi aprofundarea calitativă a relaţiilor cu România, care să nu excludă în 
perspectivă posibilităţile reunirii acestor două ţări ş.a. Conexiunea acestor 
idei cu problema identităţii naţional-culturale, ce a căpătat un nou impuls, în 
contextul lumii politicii moldoveneşti, în mod tradiţional legate de o puter-
nică pornire anticomunistă, le-a permis forţelor neoliberale nu doar să treacă 
pragul electoral, dar şi să formeze în Parlament „Alianţa pentru Integrare 
Europeană”, care a preluat puterea în ţară în mâinile sale.

Venirea la putere a forţelor configuraţiunii neoliberale în urma alegerilor 
parlamentare din anul 2009 a arătat că în orientările politice ale societăţii 
moldoveneşti s-a produs o nouă cotitură, ce a readus la viaţă stările de spirit 
ale radicalismului, naţionalismului şi anticomunismului. Totodată, a devenit 
evident şi faptul că opţiunea politică a maselor, ca şi altădată, este determi-
nată nu atât de ideile doctrinal-raţionale, cât de obiectivele şi relaţiile psiho-
logico-emoţionale ale conştiinţei maselor. Mulţi ani, demonstrând în mase 
indiferenţa sa faţă de orişice ideologii politice, societatea moldovenească 
şi în prezent puţin se interesează de componenţa doctrinală a formaţiunilor 
politice. Păstrându-şi, în general, ataşamentul faţă de ideea democraţiei şi 
libertăţii, cetăţenii Republicii Moldova, în majoritatea lor, continuă să plede-
ze consecvent nu pentru doctrina politică (liberală sau comunistă), ci pentru 
ideea concretă, de cele mai multe ori nuanţată emoţional, a cărei adepţi sunt 
organizaţiile politice pe deplin simţitoare şi liderii lor. Realitatea politică ce 
se formează în ţară arată că, în contextul actual, cele mai solicitate idei sunt 
cele de tipul: europenizării şi moldovenismului, unionismului şi regionalis-
mului, anticomunismului şi rusofobiei, protecţiei sociale, luptei cu mafia, 
combaterii corupţiei, contracarării sărăciei ş.a.

Scăderea treptată a încrederii maselor faţă de Partidul Comuniştilor în 
perioada dominării acestuia, precum şi dorinţa crescândă a schimbărilor şi 
avansării au oferit o largă libertate pentru stările de spirit nihiliste în conşti-
inţa maselor şi formarea noilor mituri politice, legate de aşteptările sociale 
ridicate şi speranţele la un deznodământ mai reuşit „pentru toţi”. De aceea 
lozinca „Jos comuniştii”, care devenise simbolul principal al luptei forţe-
lor neoliberale pentru putere, precum şi miza pentru politica europenizării, 
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ce promitea ca „cei tineri să prospere, iar cei bătrâni să trăiască frumos”, a 
reuşit să-şi atragă un număr considerabil de simpatizanţi, trezind cu o nouă 
forţă în conştiinţa maselor un anticomunism înveterat şi preamărind proble-
mele identităţii naţionale. La aceasta în mare măsură au contribuit directi-
vele şi reprezentările diseminate pe larg ale neoliberalilor, potrivit cărora 
ataşamentul faţă de ideile comunismului constituie o „arhaitate ruşinoasă” 
ce împiedică avansarea rapidă a ţării spre viitorul european râvnit. Totodată, 
Alianţa proeuropeană a pus în sarcina Partidului Comuniştilor întreaga res-
ponsabilitate pentru infracţiunile regimului totalitar, răsturnat încă pe la sfâr-
şitul secolului trecut, şi, în primul rând, pentru deportările politice efectuate 
în istoria poporului moldovenesc. Tinzând să-şi menţină influenţa asupra 
conştiinţei maselor şi să evite critica neoliberalilor, Partidul Comuniştilor 
a apelat la sentimentele naţionale ale poporului care formează statul. Ieşind 
pe arena luptei politice cu lozinca „Moldova”, comuniştii, iar după ei şi alţi 
reprezentanţi ai forţelor de stânga, promovau insistent ideea consolidării su-
veranităţii ţării, păstrării identităţii moldoveneşti şi denumirii limbii oficiale 
drept „limba moldovenească”. Un astfel de mesaj politic, fiind în strânsă 
legătură cu problema autoidentificării naţional-culturale a naţiunii titulare, 
întotdeauna însoţită de stabilirea locului său în raport cu alte popoare, a adus 
la intensificarea în conştiinţa maselor atât a stărilor de spirit rusofone, cât şi 
românofobe.

Orientările emoţional-negativiste ale conştiinţei maselor, bazate pe senti-
mentele de frică, duşmănie, ostilitate etno-culturală, stau la baza activismu-
lui politic ce s-a intensificat în ţară, atribuindu-i o direcţionare preponderent 
negativistă. Activismul negativist, manifestat de electoratul contemporan, 
are, în mare măsură, un caracter ciclic, situativ. Cetăţenii Republicii Mol-
dova, nutrind un scepticism profund faţă de întregul beaumonde politic al 
ţării, indiferent de coloratura sa politică, manifestă cel mai mare consimţă-
mânt de a se include în lumea politicii doar atunci când este vorba despre 
necesitatea de a se împotrivi oponenţilor politici, pledând nu atât „pentru”, 
cât „împotriva”. Starea de spirit negativistă a conştiinţei politice oferă largi 
posibilităţi pentru aplicarea de către elitele politice a diverselor tehnologii de 
manipulare ce contribuie eficace la „clătinarea” atmosferei politice. Lumea 
moldovenească a politicii astăzi abundă de un număr enorm de astfel de 
idei cu prefixul specific „anti”: anticomuniste, antiruse, antimoldoveneşti, 
anti româneşti, antieuropene, antisovietice etc. Ca rezultat, majoritatea eve-
nimentelor politice care se desfăşoară cu participarea unui număr mare de 
oameni sunt, de fapt, o urmare a utilizării mai mult sau mai puţin reuşite 
a diverselor tehnologii politice. Astfel de tehnologii, provocând înviorarea 
necesară emoţională, creează doar o aparenţă a activismului politic, pe care 
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politicienii îl interpretează drept un avânt politico-revoluţionar conştient al 
societăţii, care face să iasă masele la luptă pentru interesele lor politice.

Actualizarea problemelor identităţii în etapa contemporană, care a atri-
buit o nouă forţă disputelor cu privire la limbă şi la autoidentificarea naţio-
nală a naţiunii titulare, care între timp se potolise, a înviorat esenţial stările 
de spirit politice negativiste. Însă, spre deosebire de etapa iniţială a demo-
cratizării, când respectivele stări de spirit şi-au atins apogeul, negativismul 
naţional-cultural ce a izbucnit din nou s-a dovedit a fi îndreptat nu atât spre 
relaţiile interetnice în interiorul ţării, cât spre exterior. O atare deplasare a 
accentelor este condiţionată atât de conştientizarea de către masele populaţi-
ei sărăcite a ţării a egalităţii sale naţionale în faţa sărăciei, cât şi de acuitatea 
problemelor geopoliticii, avansare în prim-planul atenţiei publice în legătură 
cu noua etapă în procesul de evoluţie a stării privind confruntările în lumea 
contemporană.

Actualizarea problemelor geopoliticii, legată de lupta centrelor de forţă 
pentru primul loc în clasament pe arena mondială, a plasat comunitatea po-
litică a Republicii Moldova în faţa dicotomiei alegerii geopolitice ce impune 
ţara să se clarifice de partea cui este. Antrenarea Moldovei în această dispută 
a puterilor mondiale, însoţită de un război informaţional fără precedent după 
intensitate şi anvergură, ce aduce discordie între popoare, în mod indispen-
sabil capătă o formă, o poziţie naţional-culturală. Această opoziţie divizează 
astăzi societatea în două părţi relativ egale, ce au înclinaţie spre spaţii cultu-
rale opuse şi, respectiv, vectori opuşi ai dezvoltării politice. 

Spre vectorul estic, care pledează pentru intrarea Republicii Moldova în 
Uniunea Vamală, mai mult sunt simpatizanţii forţelor de stânga şi ai ideilor 
moldovenismului. Pentru o europenizare accelerată pledează preponderent 
adepţii coaliţiei neoliberale. În sensul conştientizării de către societate a pre-
ferinţelor sale geopolitice, în conştiinţa maselor un puternic imbold al dez-
voltării îl capătă stările de spirit de întreţinere (parazitare). Ne mai crezând 
nici în propriile puteri, nici în capacităţile politicienilor autohtoni de a o duce 
la bun sfârşit cu fenomenele de criză ale vieţii sociale, populaţia Moldovei 
înclină astăzi să-şi îndrepte principalele aşteptări şi speranţe sociale spre 
forţele externe. 

Reorientarea atenţiei maselor spre componenta externă a vieţii politice 
a ţării într-o măsură considerabilă este legată de scăderea catastrofală a în-
crederii oamenilor în structurile puterii şi în clasa politică ca atare, indife-
rent de apartenenţa de partid. La aceasta contribuie un întreg şir de factori, 
atât obiectivi, cât şi subiectivi, care, în linii mari, determină conţinutul vieţii 
politice actuale în ţară: aprofundarea crizei politice în condiţiile împărţelii 
puterii între partidele ce au ajuns în Parlament după alegerile din anul 2009; 
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dezvoltarea tendinţelor spre oligarhizarea puterii, ce resubordonează între-
gul sistem al puterii intereselor capitalului; reducerea radicală a programelor 
sociale, ce duce la acutizarea problemelor sărăciei; creşterea infracţionalită-
ţii şi a corupţiei, ce destabilizează relaţiile sociale şi răspândesc frica, sen-
zaţia ilegalităţii şi dependenţei sociale; marketizarea politicii, ce transformă 
sfera politică în obiect al vânzării – cumpărării; nivelul profesional scăzut 
al politicienilor, care comit erori şi abateri în sferele de activitate pe care le 
conduc; primatul relaţiilor de rudenie, ce transformă asociaţiile şi structu-
rile politice în clanuri familiale; „turismul” politic, ce mărturiseşte despre 
lipsa de principialitate a subiecţilor politici; crearea de alianţe politice „de o 
singură zi” pentru rezolvarea problemelor curente vizând dirijarea politică; 
însuşirea şi utilizarea activă de către elitele politice a diverselor tehnologii în 
scopul imitării unui activism politic al maselor; folosirea pe larg a metodelor 
nedemocratice de luptă pentru putere – mituire, şantaj, dezinformare, PR-ul 
negru, presing, ameninţări etc.

Cu toată dinamizarea vieţii politice în Republica Moldova, cultura poli-
tică rămâne acea latură a vieţii sociale în care schimbările se produc cel mai 
lent, croindu-şi calea prin sistemul complicat al interacţiunilor dintre părţile 
ei tradiţionale şi dinamică. În această etapă, elementele culturii tradiţionale 
prevalează, pe când formarea culturii democraţiei este doar la stadiul ini-
ţial. În general, cultura politică actuală în Republica Moldova continuă să 
evoluţioneze în mod ferm în direcţia patriarhală de supuşenie, pentru care 
sunt specifice stările şi orientările în care lipsesc anumite roluri politice spe-
cializate, domină loialitatea faţă de sistemul politic şi interesul minim în 
participarea personală. Această cultură se caracterizează, de asemenea, prin 
lipsa dezvoltării generale culturale a poziţiilor civice, analfabetismul juridic 
şi nihilismul juridic, lipsa unor suporturi conceptuale, formate în mod indi-
vidual, la majoritatea cetăţenilor şi, în virtutea acestui fapt, predispunerea 
faţă de conformism, mentalitatea etatistă, ce recunoaşte rolul predominant 
al instituţiilor de stat în organizarea vieţii politice şi determinarea condiţii-
lor de participare în aceasta a indivizilor, precum şi spiritul paternalismului, 
ce generează în conduita colectivă consimţământul de a se supune politicii 
autorităţilor.

În prezent este destul de complicat de a prevedea rezultatul de mai depar-
te al împotrivirii principalelor forţe politice în Republica Moldova. Însă, se 
poate presupune că aprofundarea stării de criză a vieţii sociale va duce la o şi 
mai mare sărăcire a maselor largi ale poporului şi la acutizarea contradicţii-
lor sociale. În atare condiţii, „valorile supravieţuirii” întotdeauna gravitează 
spre dominarea în conştiinţa publică asupra „valorilor autoexprimării”. Dis-
trugerea siguranţei duce la alunecarea treptată spre priorităţile materiale. De 
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aceea posibilitatea unui nou recul decisiv al preferinţelor politice ale socie-
tăţii în favoarea ideilor „de stânga”, ce accentuează atenţia asupra valorilor 
protecţiei sociale a populaţiei, pare să fie pe deplin reală.

Existenţa unei legături strânse între situaţia economică şi caracterul ori-
entărilor politice ale societăţii moldoveneşti în condiţiile modernizării de-
mocratice a sistemului politic nu poate fi pus la îndoială. Aceasta înseamnă 
că poporul moldovenesc nu are nicio predispunere genetică faţă de ideea co-
munistă şi o tot atât de înrădăcinată în natura sa a inadmisibilităţii liberalis-
mului. Schimbarea cardinală a situaţiei economice, formarea clasei mijlocii 
extinse ar fi putut duce la modificări tot atât de palpabile în conştiinţa politică 
a cetăţenilor, când ideea liberală ar fi putut fi percepută de mase ca reflectând 
la gradul cel mai înalt interesele lor independent de legătura acesteia cu alte 
idei actuale pentru conştiinţa lor. Însă, până când insecuritatea va continua 
să fie componenta cea mai esenţială a stării omului în ţara noastră, valorile 
supravieţuirii, ce actualizează necesitatea în capacitatea de asigurare socială, 
vor continua să fie repere politice prioritare. 

Considerăm că în Moldova niciunul din partidele politice sau nocio alianţă 
ce pretind la conducerea ţării nu va putea să conteze pe o reuşită de durată, 
independent de valorile pe care le proclamă, dacă regimul politic pe care îl 
stabilesc va avea un caracter aspru, ce reprimă demnitatea umană şi liberta-
tea. Mentalitatea parohială, ce constituie „codul genetic” al poporului mol-
dav, care îl determină să fie paşnic, răbdător, tolerant, dar totodată, iubitor 
de libertate şi patriotic, nu va permite să se înrădăcineze în ţară nici uneia 
dintre ideologiile mizantropice care sfidează valoarea vieţii umane, care se 
ghidează de sentimentul ostilităţii şi duşmăniei, orientată spre oprimare şi 
exterminare fizică.

Lilia BRAGA,
doctor în filosofie,

conferențiar cercetător
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MASS-MEDIA ŞI PROCESUL POLITIC

Reprezentarea generală a mass-mediei presupune, în mod unanim accep-
tat, atribuirea acesteia a unor funcţii multiple, circumscrise, în primul rând, 
activităţii de difuzare în proporţii vaste a informaţiei adresate unui auditoriu 
de masă. Pe parcursul anilor, evoluţia tehnologică a mijloacelor de comunica-
re în masă în totalitatea lor (atât a presei scrise, dar mai ales a mediei electro-
nice), digitalizarea media și afirmarea pe plan global a „noilor media” (televi-
ziunea prin cablu şi prin satelit, dezvoltarea vertiginoasă a aşa-zisei computer 
mediated communication), sporirea disponibilităţilor comunicaţionale oferite 
auditoriului (exemplu elocvent îl poate constitui popularitatea crescândă a 
emisiunilor radio şi tv gen talk show) a conturat o nouă configuraţie a uni-
versului mediatic, marcată de o expansiune peremptorie şi consecventă, de 
un efort continuu în vederea diversificării modalităţilor de transmitere a me-
sajului, de o afirmare vizibilă a noilor factori de incidenţă asupra fluxului 
informaţional, ca supraabundenţa, rapiditatea difuzării şi mercantilizarea in-
formaţiei. 

Un alt element care a marcat profund şi elocvent dezvoltarea sferei medi-
atice, modificându-i substanţial reperele activității şi imprimându-i caracteris-
tici specifice, a fost relația de tip nou, stabilită între media și politică. De fapt, 
relaţia destul de strânsă între politică şi media s-a manifestat cu o intensitate 
diferită pe parcursul timpului, în funcţie de caracterul regimului politic, de 
condiţiile istorice concrete. În perioada sovietică,mijloacele de comunicare 
în masă au fost marcate de spiritul unei pronunțate angajări ideologice și pro-
pagandistice. În noile circumstanțe,demararea procesului de democratizare a 
vieții social-politice, economice, spirituale a comportat modificări esențiale 
ale relației dintre media și politică, intensificând politizarea conținuturilor 
mediatice, amplificând proporțiile fluxurilor comunicaționale și numărul 
actorilor antrenați în ele. 

Astfel, se poate de constatat că principalele ingrediente ale contextului 
care s-a conturat la începutul anilor nouăzeci în spaţiul ex-comunist, deter-
minând hotărât direcţia mişcării sociale, au rezidat în: a) falimentul siste-
mului monopartidist, b) eşecul economiei de comandă, c) zdruncinarea, iar 
apoi și prăbușirea piramidei socialiste, d) schimbarea viziunilor politice ale 
electoratului, e) modificarea configurării sferei politice, f) noua prestanţă a 
mass-mediei. Tocmai pentru această, nouă societate s-a confirmat drept va-
labilă observaţia lui Jurghen Habermas: „Viaţa instituţiilor politice nu derivă 
din forţă, ci din recunoaştere... Puterea legitimă apare doar printre acei ce-şi 
fac convingeri comune prin intermediul unei comunicări libere şi spontane”. 
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Afirmarea noilor realităţi social-economice, precum şi a noilor atitudini poli-
tice a demonstrat foarte clar că democratizarea societăţii trece în mod inerent 
prin democratizarea şi pluralismul comunicării. În plus, noile forţe politice 
care şi-au anunţat intrarea pe arenă aveau nevoie de mediatizarea proprii-
lor eforturi, de asistenţa mass-mediei în elaborarea strategiilor de poziţionare 
pentru activarea reţelelor de relaţii cu lumea nouă, sătulă de vechi şi curioasă 
de nou. Iată de ce mass-media au devenit pentru aceste forţe o miză strategică, 
capabilă să integreze şi să influenţeze ansamblul vieţii sociale.

Importanţa dimensiunii comunicaţionale a politicii a sporit în mod vizibil, 
evidenţiind prezenţa esenţială a comunicării în orice aspect al activităţii poli-
tice. Posesorii puterii s-au pomenit în situația firească de a-și explica acțiunile 
în faţa celor care le-au încredințat gestiunea afacerilor publice. Imperativele 
participării politice, la fel, solicitau revigorarea mecanismelor prin care inte-
resele, aspiraţiile şi cerinţele cetăţenilor de rând sunt comunicate clasei po-
litice. Pe lângă aceasta, era nevoie ca valorile şi normele regimului să fie 
exprimate în mod simbolic, iar acţiunile guvernării – justificate în termeni 
populari. Dacă se mai ia în considerare faptul că exercițiul democratic presu-
pune alegeri, desfășurate cu periodicitate, atunci asigurarea condițiilor pentru 
circulația neîngrădită a informaţiei, care ar explica opţiunile diferite ale pro-
gramelor politice,devenea o sarcină esențială a autorităților, iar comunicarea, 
în consecinţă, apărea, inserată în acțiunea politică. 

Demersul inovativ al mijloacelor de comunicare din Republica Moldova 
s-a circumscris evoluţiei generale a conştiinţei sociale în perioada de tranziţie, 
demonstrând un efort real de potenţare a ei. Logica dezvoltării evenimentelor 
a imprimat însă mass-mediei, mai ales în faza iniţială a procesului democra-
tizării, anumite trăsături specifice, în fond, explicabile şi proprii, de altfel, 
şi  altor ţări ale arealului.

Care au fost, aşadar, factorii ce au determinat rolul deosebit al mass-me-
diei în noile circumstanţe sociale, de astă dată dominate de o puternică aspiraţie 
spre alte orizonturi decât cele impuse de vechiul regim? În primul rând, ar 
putea fi accentuat aici principiul libertăţii de expresie, o condiţie sine qua non 
a oricărei societăţi democratice, implementarea căreia a fost favorizată de 
transformările social-politice de anvergură. 

Contează în acest context şi faptul că noua comunicare a apărut, lucru cert, 
nu pe loc gol. Pe de o parte, premisele ei s-au constituit în urma proclamării 
în anul 1985 a politicii transparenţei, care a devenit o componentă esenţială 
a democratizării societăţii. Expresia latină „Dixi! ” poate fi concepută drept o 
lozincă a momentului, căci anume în această perioadă presei, cu toată anti-
patia ce o manifesta regimul faţă de tot ce apărea drept pericol pentru vechea 
ordine constituită, i s-a permis manifestarea atitudinii critice faţă de neajun-
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surile şi aspectele vulnerabile ale societăţii sovietice, în fond, faţă de acele 
aspecte pe care puterea nu le mai putea tăinui. Birocraţia, abuzul de putere 
şi corupţia, mita la scara de masă, dimensiunile alarmante ale alcoolismului, 
proliferarea crimei, aceste și alte probleme, ignorate de către oficialităţi, re-
flectarea lor fiind strict interzisă pentru mijloacele de comunicare, au început 
să-și facă loc în primele pagini ale presei. Însă limitele impuse mass-mediei 
în abordarea stringentelor probleme ale societăţii continuau să fie în perioada 
anilor 1985 –1990 mai mult decât evidente. Au fost deschise pentru informa-
rea opiniei publice mai multe teme interzise, dar cenzura prealabilă şi con-
trolul puterii încă mai existau. Exprimarea directă în presă a atitudinii critice 
faţă de ideologia şi temeliile regimului era încă imposibilă. Apariţia în această 
perioadă a unei serii de ediţii cu un statut mai mult sau mai puţin autonom 
avea loc în condiţiile monopolului statului asupra hârtiei şi serviciilor poligra-
fice. Ascensiunea spre o adevărată,deplină libertate a cuvântului şi a presei, cu 
toată practica pozitivă acumulată în aceşti ani, era abia la începuturi. În cadrul 
sistemului sovietic, mass-media, suportând permanenta constrângere şi con-
trol din partea puterii, continua să rămână îngemănată cu ea sau dependentă. 
Nu întâmplător, limitele transparenţei în calitatea ei de politică statală au fost 
resimţite în societate. Oricum, experienţa acestor ani a constituit un început 
de degajare, de cucerire a noilor teritorii şi de asimilare a unor noi reguli de 
joc pentru mass-media în context politic.

Ar fi incorect a neglija rolul şi ponderea pe care-l cucerise mass-media 
în societate pe parcursul mai multor decenii (cu toate metehnele pe care le 
comporta aservirea regimului, în special ideologizarea intensă a conţinutu-
lui). Tirajele mari ale edițiilor periodice au secundat modelarea unui auditoriu 
receptiv la cuvântul scris sau difuzat prin radio şi televiziune. Este elocvent 
în acest sens cazul săptămânalului Aргументы и факты, care s-a bucurat 
în fosta URSS de un succes extraordinar tocmai datorită accentului pus pe 
prezentarea informaţiei „crude”, neprelucrate de ideologii părtinitori. Apa-
riţia acestei publicaţii, care a reuşit să se deosebească în avalanşa de peri-
odice, unilateral politizate, era un semn de bun augur. Respectiv, exemplul 
adus atesta şi prezenţa în sânul populaţiei a categoriei de cititori orientaţi spre 
independenţa gândirii, dispuși spre formularea propriilor concluzii. Numai în 
Republica Moldova numărul abonamentelor la această publicație pentru anul 
1992 se ridica la cifra de 350 mii de exemplare. Un astfel de indice al popula-
rităţii publicaţiei apărea destul de semnificativ.

De menționat, că terenul propice pentru iniţierea utilizării mass-mediei în 
calitate de instrument al unei adevărate lupte politice, de mobilizare socială 
și politică prin comunicare într-un context pluralist a fost pregătit şi de alţi 
factori interni. De remarcat, printre aceşti factori, publicistica scriitoricească, 
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avântul căreia în anii premergători lansării restructurării a reprezentat un 
fenomen marcant al vieţii spirituale, condensând contribuţia substanţială a 
intelectualităţii la „trezirea” conştiinţei sociale, efortul acesteia orientat spre 
eliberarea energiei civice a maselor. Tot mai insistent şi tot mai incisiv, deşi 
fără a-i fi permis atacul deschis asupra intangibilelor pe atunci baze ale regi-
mului, publicistica scriitoricească a imprimat un conţinut nou ideii de atitudine 
civică, a sensibilizat opinia publică în legătură cu anumite probleme strin gente 
ale actualităţii, pregătind cu adevărat terenul transformărilor radicale care 
n-au întârziat să se impună. Scrierile publicistice au fost şi ele expresie a 
unei lupte, desfăşurate, în acel timp, mai mult pe terenul promovării unor 
valori. Adoptând de multe ori modalitatea unui discurs direct, pătrunzător şi 
emoţionant, lucrările publicistice ale scriitorilor moldoveni s-au înscris firesc 
în acest context palpitant. De remarcat, în acest sens, aportul meritoriu al 
scriitorilor moldoveni Ion Druţă (promovarea unor atitudini şi valori relevan-
te), Liviu Damian (stabilirea unor repere etice elevate), Gheorghe Malarciuc 
(abordarea unor probleme şi situaţii social-economice de rezonanţă), Dumitru 
Matcovschi (dezvăluirea unor situaţii grave) ş.a. 

Primele manifestări ale atitudinii critice manifeste faţă de putere, faţă de 
politica regimului se datorează intelectualităţii, care a stat la originea apariţiei 
unor nuclee (Cenaclul „Alexe Mateevici”, de exemplu) ale viitoarei mişcări 
civice de masă. Comentând fenomenul, tipic pentru ţările postcomuniste, unii 
cercetători occidentali constatau: „Este cert, tocmai masele au ieşit în stradă 
în toate ţările Europei de Est, determinând căderea vechilor guvernanţi. Dar 
politica revoluţiei nu a fost acţiunea nici a muncitorilor, şi nici a ţăranilor. 
Ea a fost opera intelectualilor: Vaclav Havel, Bronislaw Geremek, Tadeuş 
Mazowiecki...”.

Publicarea în revista Nistru (1988, nr. 3) a articolului lui Virgil Mândâcanu 
„Veşmântul fiinţei noastre” a marcat implicarea intelectualităţii din Republica 
Moldova în procesul de revendicare a principiilor politico-sociale noi, con-
stituind, într-un fel, un semnal pentru descătuşare. Publicarea unor scrisori, 
semnate de grupuri de intelectuali, în sprijinul ideilor noi, mitingurile de soli-
daritate, culminate cu Marea Adunare Naţională, a consemnat un reviriment 
spre o dezbatere democratică de idei şi o participare activă a cetăţenilor în via-
ţa publică. „A venit timpul să spunem lucrurilor pe nume”, – scria în memo-
rabilul său eseu Pământul, apa şi virgulele scriitorul Ion Druţă, un recunoscut 
lider de opinie al primilor ani ai tranziţiei. Prin aceasta şi alte lucrări publicate 
în aceşti ani autorul a tins să spună cuvinte amare, dar necesare despre pămân-
tul bântuit de catastrofa ecologică, dar mai ales despre Istoria şi spiritualita-
tea poporului, să completeze reprezentările cu privire la trecut, să transmită 
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mesaj amar generat de realităţile triste. Evidenţierea rădăcinilor fenomenelor 
reprobabile ce trebuie extirpate, stimularea gândului cu pri vire la imperativul 
schimbării, al luptei cu psihologia favoriţilor impostori ai timpului constituie 
conţinutul acestei lucrări memorabile. Rezonanţa cuvintelor „Pământul, is-
toria şi limba sunt, în esenţă, cei trei stâlpi pe care se ţine neamul” a fost de 
proporţii uluitoare. Explozia sentimentelor provocate de reticenţele şi denatu-
rările ce afectează istoria a caracterizat lucrările publicate în această perioadă 
de un alt lider de opinie, scriitorul Dumitru Matcovschi. Adevărul ca aer al 
renaşterii (titlul unei culegeri de publicistică militantă) a condensat, în fond, 
direcţia şi spiritul transformator al epocii noi care demara.

Controlul sferei publice începe să le scape autorităţilor, care încearcă să-şi 
mobilizeze presa pentru a contracara acţiunile contestatare, tratate ca „ex-
tremiste” . Însă atmosfera social-psihologică generală determină schimbarea, 
mai întâi timidă, apoi tot mai pronunţată, a tonalităţii publicaţiilor, care încep 
să manifeste o deschidere spre dialog, spre prezentarea diferitelor opinii şi 
puncte de vedere. De acum înainte, metamorfoza mass-mediei – de la invec-
tive aduse mişcării de renaştere naţională, de la acuzaţii grave adresate parti-
cipanţilor în cadrul mitingurilor la colaborare – este tot mai evidentă, apariţia 
primelor publicaţii alternative (Glasul, lansat în martie 1989 de un grup de 
iniţiativă de intelectuali moldoveni – editarea primelor numere ale acestei 
publicaţii a fost posibilă doar peste hotarele republicii, precum şi apariţia în 
iunie 1989 a buletinului informaţional al Frontului Popular din Moldova 
Deşteptarea) consfinţind definitiv demonopolizarea şi efectuarea primilor 
pași spre diversificarea sistemului mediatic. 

Setea de cunoaştere, de comunicare manifestată de auditoriu a fost, astfel, 
un mobil important care a determinat traiectoria evoluţiei ulterioare a mass-
mediei. La începutul anilor nouăzeci în republică s-a înregistrat o adevărată 
„febră a consumului mediatic”. Apar o serie întreagă de publicaţii ale partide-
lor şi mişcărilor politice, grăbite să transmită maselor propriul mesaj, organe 
ale fundaţiilor culturale, ale organizaţiilor religioase, ale asociaţiilor de mi-
norităţi naţionale, ziare şi reviste destinate cercurilor de afaceri. Schimbările 
în sfera informaţională sunt radicale şi vertiginoase. Se produce ieşirea defi-
nitivă a presei de sub tutela Partidului Comunist, de pe frontispiciul ziarelor 
dispare cunoscuta şi anacronica lozincă, obligatorie pentru presa sovietică, 
„Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”. Are loc reprofilarea multor publicaţii, 
reînregistrarea lor, conform legislaţiei noi, cu schimbarea fondatorilor, denu-
mirilor, formatului, periodicităţii. Spectrul informaţional republican devine 
mult mai variat şi marcat de spirit concurenţial. Tirajul unor ziare creşte de 
zece ori şi mai mult, ajungând la 250 000 exemplare oficiosul Moldova Socia-
listă, 170 000 exemplare – publicaţia Uniunii Scriitorilor Literatura și Arta.
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Desigur, această efervescenţă se datora înainte de toate atmosferei social-
politice febrile a unei societăţi în care mass-media s-a plasat în epicentrul eve-
nimentelor. Fenomenul este atestat şi în alte ţări care parcurgeau traiectorie 
similară: în România, de exemplu, anii 1990 –1992 au reprezentat, cum s-a 
spus, „epoca în care nu ziariştii au scris ziarele, ci realitatea”.

Toate acestea au reuşit nu numai să recupereze întrucâtva malnutriţia in-
formativă a societăţii, să dezvăluie punctele vulnerabile ale regimului de forţă 
care îşi acaparase doar pentru sine statutul de deţinător al adevărului, dar şi au 
constituit începuturile unei comunicări politice pe orizontală, spre deosebire 
de cea oficială, care recunoştea doar un singur mod de comunicare cu opinia 
publică – pe verticală, rezervându-i, în plus, cu precădere, o singură direcţie  – 
din vârful piramidei spre elementele aflate la poalele ei.

Mass-media contribuie de acum înainte la organizarea socială a dezbate-
rilor şi amplifică dialogul social democratic, convertindu-se într-o condiţie 
esenţială a evoluţiei democratice și fiind una din sursele opiniei publice. Or, 
conform unei păreri unanim acceptate, opinia este publică pentru că este îm-
părtăşită, în al doilea rând, pentru că este publicată. Încă Alexis de Tocque-
ville accentua funcţia pe care anumite publicaţii o exercită în diferite sfere ale 
vieţii democratice în calitate de elemente structurale ale diverselor opţiuni 
politice, armonizând interesul particular şi cel general, conjugând imperati-
vele „identităţii mesajului şi a simultaneităţii receptării”, şi construieşte astfel 
un nou liant social.

În acelaşi timp, este real, după cum demonstrează analizele întreprinse ale 
impactului mass-mediei asupra conştiinţei sociale, decalajul potenţial dintre 
modalităţile mediatice şi problema consonanţei şi a capacităţilor de percepţie 
ale audienţei sau faptul că sistemelor democratice moderne le este proprie 
o anumită vulnerabilitate a politicilor adoptate în raport cu invitaţia de a se 
angaja în politică, făcută întregului ansamblu al populaţiei, cea mai mare parte a 
căreia a fost inactivă din punct de vedere politic. Pe de altă parte, însăşi insti-
tuţionalizarea opiniei publice se află abia în stare incipientă. Mai evoluată este 
situaţia cu mass-media în calitatea ei de mediator şi actor al spaţiului public. 
Elementele noi înregistrate în acest sens în sistemul mediatic al republicii 
ilustrează, neîndoielnic, tendinţa mass-mediei spre o prezenţă cât mai pro-
nunţată pe arena politică. Dacă raportăm aceste transformări la caracteristicile 
unei „democraţii centrate în mass-media”, aşa cum apar ele în conformitate 
cu exigenţele determinate de experţi: a) modernizarea mijloacelor de comu-
nicare care transformă în mod radical formele comunicării sociale şi politice; 
b) modernizarea formelor de concepere a politicii şi a exercitării guvernă-
rii; c)  dinamica nouă a relaţiilor stabilite între politicieni, pe de o parte, şi 
profesio niştii mass-media, pe de altă parte, axate pe concurenţă şi competiţie 
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pentru controlul conţinutului politic al canalelor mediatice, cu toate semnele 
ce indică o oarecare apropriere a acestor trăsături şi de către sistemul mediatic 
din Moldova, devine totuşi evident că nu putem vorbi în această perioadă 
despre Republica Moldova – societate „mediatică” ca despre un fapt împlinit.

Oricum, transformările în sfera mediatică din Republica Moldova, mani-
festate pe parcursul anilor nouăzeci ai secolului trecut, au fost esenţiale şi au 
avut un rol însemnat pentru afirmarea lăstarilor reali ai democrației, precum 
și semnificaţia primilor paşi pentru constituirea unui spaţiu public real. Re-
lativ rapid s-au produs schimbările necesare pentru statornicirea unui sistem 
media modern, asimilând treptat principii și paradigme occidentale verificate 
în timp. 

Din moment ce în Republica Moldova, ca şi în alte țări ale fostului bloc 
socialist, în care s-a produs denunțarea „modelului propagandist (centrat pe 
atotputernicia emiţătorului, pe instrumentalizarea fățișă a mass-mediei şi pe 
victimizarea receptorului)... în favoarea unui model cognitiv bazat pe capa-
citatea de utilizare a mesajelor şi satisfacţiilor unui receptor devenit utiliza-
tor de produse politico-mediatice, selecţionate într-un mod activ”, după cum 
au indicat experții, mass-media şi-au putut realiza cu adevărat misiunea de 
mediere în cadrul sferei publice, devenind un suport al schimbării, o supapă 
a eliberării energiei latente a maselor. De menționat faptul că, în Republica 
Moldova, acest proces s-a desfăşurat treptat, fiind sincronizat cu desfăşurarea 
primelor reforme „restructuriste”, secundând apariţia şi consolidarea mişcării 
pentru democratizarea societăţii şi renaşterea naţională.

Procesul de conștientizare și de afirmare a noilor viziuni asupra rolului 
presei în societate abroga principiile comunicării mediatice de tip comunist, 
în care sistemul de reprezentare a faptelor şi personajelor în imaginarul co-
lectiv apărea mistificat și deformat, într-un mod bine orchestrat, mizând pe 
simbioză dintre adevăr și denaturare a faptelor, realitate şi iluzie, mobilizare 
și alienare. Noile realităţi politice au avut drept consecinţă dezintegrarea insti-
tuţiilor şi structurilor comuniste, anihilarea mitologiei comuniste şi, respectiv, 
a factorilor săi comunicaţionali (discursuri, mitinguri, slogane, literatura, arta, 
media). Drept urmare, tocmai în această perioadă s-a produs demararea pri-
milor pași pe drumul eliberării, descătușării mediei, de acum înainte antrenată 
în reflectarea şi aducerea propriei contribuții la prăbușirea sistemului. 

Pentru populaţia Republicii Moldova, ca şi pentru alte republici ex-so-
vietice, manifestarea plenară a nevoii de comunicare era firească – în cadrul 
unei societăţi care din oprimată devenea liberă, posibilitatea dialogului cu 
şi prin mass-media obţinea un statut de comunicare participativă. Indiscuta-
bil, existenţa unor probleme serioase era evidentă mai ales după anul 1991, 
când Moldova s-a detaşat hotărât de fostul imperiu sovietic, declarându-şi 
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independenţa şi suveranitatea. A unor probleme de ordin endogen, mai întâi, 
care-şi aveau obârşia în propriul trecut, în istoria destul de complicată a ţării. 
Era vădită consistenţă slabă a primelor instituţii politice de factură democra-
tică, a noului stat în general, împovărat, în urma conflictelor interetnice şi a 
confruntării militare din anul 1992 cu elementele separatiste din raioanele de 
Est ale republicii, cu necesitatea rezolvării problemelor integrităţii teritoriale. 
Extraordinar de dificile s-au dovedit a fi aici, ca şi pretutindeni, raporturile 
dintre avansarea proceselor democratice şi implementarea principiilor econo-
miei de piaţă, căci o premisă cardinală, care reprezintă şi o condiţie inerentă 
a evoluţiei democratice, este constituirea unui sistem economic normal. Nu 
sunt de neglijat nici astfel de factori cum ar fi lipsa generală de experienţă a 
participării politice propriu-zise, insuficienta cultură politică a populaţiei. Or, 
una din condiţiile esenţiale ale eficienţei democraţiei este un schimb viguros 
de idei şi opinii. 

Poate fi acceptată părerea cercetătorului american Peter Gross, care a ob-
servat: „În lumea Europei Centrale şi de Est de după 1989, sfera publică este 
la fel de neorganizată ca şi celelalte sfere cu care ar trebui să fie corelată”. Cu 
toate acestea, ar fi incorectă neglijarea contribuţiei aduse de mass-media din 
Republica Moldova la structurarea spaţiului public emergent, subaprecierea 
rolului care i-a revenit şi-i va reveni şi în continuare în ansamblul complex 
de relaţii sociale. 

Schimbarea peisajului mediatic, favorizată de adoptarea Legii Presei 
(1994), prin care se stipula posibilitatea editării publicaţiilor fără o autorizare 
specială, s-a produs prin afirmarea presei de opinie, atât de corespunzătoare 
noilor realități (fapt consemnat ca fiind caracteristic şi altor ţări, în care spa-
ţiul public se structurează în jurul modelului de comunicare reprezentat prin 
presa de opinie), urmând ca ulterior, pe parcursul anilor, să se manifeste o 
presă, înţeleasă și ca întreprindere comercială, în corespundere cu modelele 
occidentale contemporane, să se impună tehnicile marketingului în comuni-
carea socială, implicând primatul normelor spectacolului şi ale imaginii, în 
detrimentul argumentării şi al expresiei. În cazul unor astfel de evoluţii ce 
favorizează creşterea audienţei, dar şi proliferarea unor conţinuturi noi, mar-
cate de senzaţionalism, s-ar părea, la prima vedere, că se produce o extindere 
a spaţiului public, sporeşte posibilitatea cetăţenilor de a face schimb de opinii, 
de a dialoga, atât între ei, cât şi cu instituţiile prin intermediul diferitelor mij-
loace de comunicare, acest lucru presupunând o amplificare a democraţiei şi 
a spaţiului public, însă, așa cum arată practica, împlinirea dezideratului de o 
reală comunicare democratică, în definitiv, întârzie, și potenţialul mass-medi-
ei ca element constitutiv şi reconfortant al spaţiului public rămâne a fi insu-
ficient valorificat. Evoluţia sistemului mediatic – cu toate aspectele pozitive 
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ce le comportă, inclusiv afirmarea mediilor de vocaţie critică (Săptămâna, 
Jurnal de Chişinău, Ziarul Național, Timpul ș.a.) – produce aceleaşi efecte 
diminuante,deşi în cazul unei societăţi în tranziţie găsirea unei justificări 
poate fi mai uşoară: (de exemplu, deficienţele democraţiei în devenire).

Au fost atestate situaţii complicate şi paradoxale în evoluţia mass-mediei 
din Republica Moldova. Astfel, instituțiile mediatice au manifestat anumite 
tendințe de a se complace în ipostaza ce şi-au asumat-o benevol: de observator 
al incitantelor evenimente. După ani grei de profesare a unei comunicări mai 
mult formalizate şi dirijate cu stricteţe în mod centralizat, obţinerea dreptului 
nelimitat la cuvânt a condus la iluzia omnipotenţei mass-mediei. În realitate, 
lucrurile luau o altă întorsătură. Transformarea mass-mediei într-un adevărat 
instrument de dialog social apărea destul de anevoioasă în situaţia când în 
locul intoleranţei totalitare a apărut, aşa cum a fost remarcat, o multitudi-
ne de intoleranţe, în care avalanşa asurzitoarelor monologuri nu le permitea 
vorbitorilor să se audă unul pe altul. Totodată, centrarea mesajului mediatic 
doar pe blamarea elementelor sistemului perimat nu mai era suficientă. Pentru 
a-şi demonstra postura unei forţe capabile să producă influenţă, mass-media 
aveau nevoie de o reorientare spre promovarea unui program constructiv, de 
completare a viziunilor propuse prin noi perspective de abordare a realităţii. 
Desigur, în contextul unor semne evidente de polarizare a societăţii, de con-
fruntare deschisă a ideologiilor, de creştere a numărului persoanelor antrenate 
în viaţa publică, precum şi în contextul varietăţii şi diversităţii intereselor im-
plicate, presa, în totalitatea ei, nu putea pretinde la rolul absolut de element 
unificator al societăţii. În acelaşi timp, perseverarea în realizarea comunicării 
doar de tip contestatar (care poate avea şi impactul benefic atunci când între-
prinde analiza programelor şi performanţelor politice ale partidelor, evaluarea 
discursului liderilor politici) reducea simţitor potenţialul mass-mediei. 

Statutul ascendent pe care și-l asuma, în această perioadă, mass-media 
generează şi anumite pericole şi probleme. Pe de o parte, mass-media creează 
un nou şi adevărat spaţiu public. Pe de altă parte, ele pot crea, în acelaşi timp, 
un spaţiu public fals care, chiar şi în cazul utilizării bine intenționate, se poate 
depărta de realitate. În definitiv, deficiențele care afectează funcționalitatea 
mass-mediei provin din deficiențele mediului politic, exprimate, așa cum s-a 
observat, prin complicitate în camuflarea informaţiei, intervenţia în viaţa pri-
vată şi discreditarea transparenţei, opacitatea publică a instituţiilor, spiritul 
corporativist, simplismul în tratarea realităţii, servilismul în faţa elitelor poli-
tice şi insensibilitatea la problemele cetăţeanului.

O anumită trăsătură semnificativă a situaţiei consta şi în faptul că proli-
ferarea câmpului informaţional avea loc concomitent cu atomizarea corpului 
social. Şi dacă fragmentarea socială (un fenomen, în general, firesc într-o fază 
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incipientă de autoidentificare a categoriilor sociale, până nu demult operante 
într-un spaţiu social omogenizat) nu poate stimula constituirea instantanee a 
unor structuri politice complexe, nici mass-media, la rândul ei, nu reuşește să 
ajungă la conturarea unui tablou integral al realităţii, interpretând-o mai degra-
bă ca pe o imagine mozaicală, ale cărei conexiuni sunt detectate şi percepute 
cu greu de ansamblul auditoriului. Se profilează, în consecinţă, o incertitudine 
a punctelor de reper, atitudinea critică, urmată de cerinţa transformărilor, se 
prezintă, astfel, fără a dispune de o aparentă legătură. Coordonatele politico-
mediatice oscilează între fapte şi probleme mereu noi, dar interpretarea lor 
sintetizată se produce foarte anevoios.

Acestea au fost principalele premise în cadrul cărora a erupt noua comu-
nicare, afirmându-se, odată cu primele posibilităţi de liberalizare apărute în 
spaţiul politic de formulă veche, în circuitul politic dintre cetăţeni şi sfera 
politică, dominat anterior univoc de partidul totalitar. 

Obiectivul propus – susţinerea reformării societăţii şi consolidarea cu-
ceririlor democratice – nu era deloc simplu. Noul sistem mediatic încă nu 
era constituit, ansamblul mijloacelor de comunicare prezentând, în perioada 
afirmării noilor principii mediatice, un tablou destul de eterogen. Mass-me-
dia, bazându-se iniţial mai mult pe intuiţie, au încercat să achite creditul de 
încredere pe care-l obţinuse deja de la audiență. Acordarea presei (scrise și 
electronice) a rolului de arenă pentru punerea în scenă a noii politici a generat 
un proces de redefinire a direcţiilor, spaţiilor şi modalităţilor comunicaţiona-
le, mizând, în majoritatea cazurilor, pe abstragerea aproape completă de la 
experienţa precedentă. Orientarea era, fără îndoială, justă, căci comunicarea 
constituită în cadrul vechiului sistem nu mai putea satisface exigenţele noi.

Consolidarea democraţiei (una din cele trei componente cardinale ale pro-
cesului de democratizare, în accepţia lui Samuel Huntington, de rând cu sfâr-
şitul unui regim autoritar şi stabilirea unui regim democratic) se dovedeşte a 
fi obiectivul cel mai complicat al noului regim şi, implicit, al noii comunicări. 
Indiscutabil, foarte multe depindeau aici de clasa politică a noii democraţii. 
Ea are misiunea să convingă populaţia despre valoarea pe care o au libertăţile 
recent cucerite, despre rolul prioritar al protecţiei cetăţeanului în faţa puterii 
arbitrare şi despre legiferarea exercițiului democratic al guvernării. Este de 
datoria ei, în acelaşi timp, după cum a subliniat politologul Juan Linz, să-i 
explice poporului imposibilitatea de a depăşi în scurt timp moştenirea tristă a 
anumitor guvernanţi non-democratici şi suma erorilor care au provocat criza 
actuală sau au contribuit la declanşarea ei. Guvernanţii au o sarcină dificilă şi 
ingrată de a-i spune populaţiei că democraţia nu oferă încă o ameliorare eco-
nomică imediată; că fără o dezvoltare a economiei nu se va putea ajunge la o 
mai mare echitate socială, cu toată îmbunătăţirea situaţiei pe care o comportă; 



– 392 –

că, în fine, succesul unei societăţi nu este un rezultat al acţiunilor statului şi 
nici al celui mai bun dintre guverne, dar a efortului unit al întregii societăţi. 

Actualul proces politico-mediatic din Republica Moldova este caracte-
rizat de evoluţia mass-mediei de la politizarea mesajului, caracteristică pen-
tru perioada inițială a marilor transformări, la mediatizarea politicii, înţeleasă 
nu numai ca o simplă reflectare a realităţii politice, dar şi ca un ansamblu de 
acţiuni specifice promovate de mass-media și realizate întru construcţia spa-
ţiului simbolic al politicii, mai mult, influențarea lui intensă, directă și, uneori, 
nedisimulată. 

Consemnând apariția noilor caracteristici, proprii comunicării contempo-
rane (lucru ilustrat și de comunicarea practicată de mediile moldovenești), 
sociologul francez Alain Touraine remarcă necesitatea revizuirii schemelor 
politice tradiţionale la examinarea întreprinsă, şi arată, în consens cu Domi-
nique Wolton, că politicienii trebuie să se obişnuiască să împartă spaţiul pu-
blic cu mijloacele de comunicare şi cu opinia publică, cu care se află într-o 
relaţie dinamică şi dialectică. Tocmai aceşti trei actori – politicienii, mass-
media (jurnaliştii) şi opinia publică (exprimată prin intermediul sondajelor de 
opinie) determină specificul universului comunicațional actual. Este cunoscu-
tă consubstanţialitatea interacţiunii dintre actorii nominalizaţi, care este deter-
minată de circulaţia simultană a discursurilor acestora, generând procesul de 
comunicare politică şi fiind asigurată de ea. 

Cu alte cuvinte, raportat la alte experiențe, procesul politic din Republica 
Moldova a cunoscut tendințe similare, manifestate expres prin prezenţa în 
viaţa politică a unei integrări specifice a acţiunii politice şi a celei comuni-
caţionale, care se manifestă spectaculos şi influenţează dinamica dezvoltării 
social-politice. Democratizarea vieții social-politice a impus în practica poli-
tico-mediatică fenomenul mediatizării, a acelei abordări mediatice care dic-
tează focalizarea atenţiei asupra construcţiei unor „personaje virtuale”, asupra 
prezentării politicii ca spectacol. Personalizarea politicii, prin care calităţile 
personale ale liderului devin conţinutul supraponderal al ofertei politice pro-
puse de partid, de formaţiune politică, se afirmă în mod plenar în calitate de 
element central al mediatizării, constituind una din provocările democraţiei 
mediatice. 

Calea spre râvnitele virtuţi democratice şi economice s-a dovedit a fi, de 
fapt, mult mai dificilă decât părea în anumite momente festive ale tânărului 
stat. Principalele dileme ale noilor elite (politice şi mediatice) s-au configurat 
într-o serie întreagă de întrebări, dominate de sacramentalele: „Ce-i de 
făcut?”, dar mai ales „Cum?”. Tranziţia înseamnă, de fapt, o perioadă de cău-
tare şi de găsire a răspunsurilor la multiplele interpelări înaintate de procesele 
cotidiene ale vieţii sociale: cum să fie implementate principiile economiei de 
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piaţă în condiţiile menţinerii încă în societate a mentalităţii statului paterna-
list? Cum să fie efectuat în mod echitabil şi corect procesul de privatizare? 
Cum să se producă liberalizarea economiei fără să fie afectate categoriile so-
cial vulnerabile ale populaţiei? Cum să se procedeze pentru a converti energia 
socială eterogenă într-un consens în favoarea reformelor lansate? Cum să fie 
asigurată aprofundarea şi ireversibilitatea transformărilor democratice în ca-
drul circumstanţelor noi, lipsind acum mecanismele şi metodele autoritare de 
influenţă şi control?

În aceste condiţii s-a redus brusc numărul publicaţiilor şi tirajul lor, s-a 
produs o diminuare a încetăţenitei deja atenţii manifestate de societate pentru 
mass-media. Declinul presei a fost provocat de mai mulţi factori, principalul 
din ele fiind noua ambianţă economică, marcată de lipsa unor rezultate palpa-
bile ale desfășurării reformelor economice, fapt care a şi determinat trecerea 
mass-mediei pe planul secund al interesului public. Scăderea drastică a nive-
lului de trai (costul social al reformelor a echivalat cu pauperizarea vădită a 
unei mari părţi a populaţiei), pe de o parte, precum şi extrem de anevoioasa 
manevrare a publicaţiilor în spaţiul informaţional dominat acum de legile pie-
ţei (cu respectiva sporire vertiginoasă a preţurilor pentru hârtie, energie, trans-
port, telecomunicaţii, servicii poligrafice, servicii de difuzare) nu putea să nu 
afecteze mecanismele dezvoltării mass-mediei naţionale. Preţul de vânzare 
al periodicelor a intrat într-o disproporţie crasă cu standardele financiare ale 
populaţiei. A deprinde arta businessului informaţiei s-a dovedit a fi mult mai 
complicat decât a ţine lecţii de democraţie. Drept reacţie s-a produs o restruc-
turizare a pieţei informaţionale: periodicele de informare şi opinie au început 
să fie strâmtorate tot mai intens de presa de evaziune şi de divertisment, cu 
predilecţia acestora spre superficialitate, spre senzaţionalismul facil. 

Noua situaţie a mass-mediei provenea astfel dintr-o încrucişare a factori-
lor, dintre care primatul revenea conjuncturii economice nefaste. Existau însă 
şi factori intrinseci care au contribuit la moment la receptarea mass-mediei 
de o bună parte a audienţei drept o oglindă echivocă. Iureşul evenimente-
lor social-politice a determinat o hipertrofiere a elementului „opinie” în de-
trimentul acoperirii mediatice propriu-zis informaţionale, fapt evident atât 
în plan cantitativ (prin spaţiul ce-i revenea în paginile presei), dar mai ales 
calitativ (când practic din orice intervenţie jurnalistică transpărea atitudinea 
nedisimulată a autorului). Prin promovarea unei informaţii incomplete, prin 
inconsistenţa analitică a intervenţiilor, prin atenţia exagerată acordată pseu-
doevenimentului, dimensiunii spectaculare a faptelor, prestigiul mass-mediei 
şi credibilitatea lor, care constituie bazele unei comunicări eficiente, au fost 
afectate. Construcţia noului câmp informaţional se desfăşura, deci, în condiţii 
complicate, confruntându-se cu o mulţime de obstacole.
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A devenit evidentă insuficienţa cadrului juridic în care activau mass-me-
dia. În linii generale, noile mecanisme de reglementare ale existenţei mass-
mediei au fost consfinţite de noua legislaţie, care a lichidat vechiul monopol 
deţinut de stat asupra activităţii editoriale, a abrogat cenzura, a reglementat 
relaţiile între fondator-editor-cititor. Pe parcurs însă s-a constatat un deza-
cord vădit dintre principiile democratice proclamate în mod constituţional şi 
transpunerea lor în viaţa reală. Procesul afirmării mass-mediei în conjunctura 
social-politică şi economică nouă s-a confruntat, aşadar, cu o serie întreagă 
de obstacole. Insuficienta experienţă managerială, imperativul implementării 
tehnologiilor noi, existenţa monopolului asupra reţelei de difuzare a presei, 
politica fiscală drastică, inconsistenţa pieţei publicitare - simpla nominalizare 
a câtorva din aceste bariere - demonstrează, în fond, că depăşirea acestora 
va necesita un efort constant şi totodată sincronizat la dezvoltarea economi-
ei naţionale. Presa dependentă financiar nu poate fi cu adevărat liberă. Sunt 
concludente în acest sens două exemple. Primul vizează ziarul Sfatul Ţării, 
publicaţie fondată de primul Parlament al Republicii Moldova în anul 1990, 
cu scopurile clare – explicarea şi promovarea politicii organului legislativ. 
Încadrarea în redacţie a unor jurnalişti de înaltă ţinută profesională a deter-
minat un nivel susţinut al intervenţiilor cotidianului, a asigurat publicaţiei un 
grad considerabil de popularitate în mijlocul cititorilor. S-a dovedit însă că 
tendinţa ziarului spre realizarea unei informări coerente şi imparţiale, spre 
reprezentarea, în propriul mod, a intereselor publicului larg, s-a ciocnit de 
interesele grupurilor şi fracţiunilor parlamentare, care, fiecare în parte, dar şi 
în ansamblu, nu admiteau autonomia aparatului profesional, opţiunile şi ati-
tudinile “necontrolate” exprimate de jurnalişti. Aspiraţia Sfatului Ţării de a se 
deetatiza n-a avut sorţi de izbândă. Conflictul a culminat cu o grevă spectacu-
loasă a colaboratorilor redacţiei în piaţa centrală a capitalei, revendicându-şi 
dreptul la independenţă profesională, dar, în cele din urmă, nonconformistul 
Sfatul Ţării şi-a încetat apariţia.

Cât este de dificil a pendula între independenţă şi subordonare financiară 
mărturiseşte şi exemplul unui alt cotidian naţional Moldova Suverană, fostul 
oficios al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, practic cea 
mai veche publicaţie din republică. După anul 1990 ziarul apărea având drept 
fondatori Guvernul Moldovei şi colectivul redacţiei. La 22 ianuarie 1994, 
invocând motivul că de un an puterea executivă nu contribuie la editarea zia-
rului, colectivul redacţiei a proclamat independenţa publicaţiei. Era, în fond, 
eludând chiar aspectele pur economice, o reacţie elocventă la atmosfera de 
limitare a independenţei mass-mediei, la tendinţa structurilor statale de a-şi 
prolonga exercitarea influenţei asupra mijloacelor de comunicare. Însă în ca-
litate de ziar independent Moldova Suverană a existat doar 48 de ore, după 
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care publicația a fost nevoită să revină la statutul vechi, iar după alegerile 
parlamentare din iulie ale aceluiaşi an noul guvern şi-a asumat rolul de unicul 
fondator al publicaţiei. 

În definitiv, situaţiile relatate constituie nişte paradigme relevante ale tim-
pului, demonstrând că renunţarea la controlul asupra mass-mediei nu se pro-
duce atât de uşor. Dar şi experienţa altor ţări atestă, de fapt, că nicăieri nu 
se renunţă cu uşurinţă la controlul asupra mass media, mai ales asupra celor 
audiovizuale. Oricum, procesul deetatizării presei în Republica Moldova s-a 
desfăşurat destul de rapid, cota publicaţiilor controlată de instituţiile statale 
scăzând de la 90% în anul 1990 la circa 50% în anul 1994 (fapt care, oricum, 
a fost interpretat de cercetători ca „un număr impunător al periodicelor ofici-
ale), continuând de-a lungul anilor să se reducă în continuu. Totuşi, controlul 
statului asupra, practic, celor mai importante mijloace de comunicare în repu-
blică – compania de Stat Teleradio Moldova şi două publicaţii guvernamen-
tale de circulaţie naţională – Moldova Suverană şi Независимая Молдова  – 
s-a păstrat un timp. 

Evident, intransparenţa în activitatea mass-mediei se va menţine atâta 
timp cât mijloacele de comunicare nu vor prezenta o reală valoare comerci-
ală. La moment însă un număr tot mai mare de ediţii periodice, staţii radio şi 
tv, care s-au constituit ca ediţii independente şi au gustat din aerul binefăcător 
al libertăţii în faza iniţială a democratizării, confruntându-se cu greutăţi de 
ordin financiar, îşi pierd independenţa şi trec sub aripa unor puternice grupuri 
economico-financiare. Consideraţiile științei actuale converg, în principiu, 
asupra faptului că în bătălia pentru democratizarea spaţiului mediatic se con-
fruntă trei logici: logica pieţei, logica statului, logica mişcărilor sociale, şi că 
numai cea de la urmă îi permite cetăţeanului să-şi câștige un loc plenar şi activ 
în cadrul sferei publice. Traiectoria dezvoltării mişcărilor sociale în Republi-
ca Moldova a urmat un făgaş similar celor încetăţenite deja în practica de-
mocraţiilor occidentale: transformarea mişcărilor sociale în partide politice. 

Mass-media constituie pentru partide o extraordinară resursă de legitimare 
şi influenţă politică. De notat că, în Republica Moldova, partidele tindeau 
de la început să dispună de ziare proprii, acestea, la rândul lor, practic fără 
excepţie, manifestând ambiţii de a se prezenta drept ziare naţionale. Nu lip-
sea însă nici fenomenul invers: transformarea presei naţionale în „ziare de 
partid”, partizanatul politic promovat de mass-media ce se declarau, pentru 
mărirea credibilităţii, drept independente ori au statutul de instituţie publică. 
Dacă angajarea politică a unei publicaţii de partid poate fi justificată, tendinţa 
de afiliere politică uşor deductibilă a unei publicaţii cu pretenţii de a avea un 
statut de imparţialitate nu are nimic comun cu noţiunea de fair play. „Logica 
partidelor” strâmtorează însă aşa-numita „logică a mass-mediei”. Competiţia 
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partidelor stimulează acapararea mass-mediei: efectul lor amplificator nu este 
nicidecum de neglijat. Configuraţia istorică face din majoritatea periodicelor 
actori politici, aducând mass-media în ansamblu, aşa cum recunosc obser-
vatorii, în capcana ultrapolitizării. S-a impus astfel modelul unui jurnalism 
politic-interpretativ, de multe ori agresiv şi impulsiv, iar viziunile pluraliste 
realizate în cheia juxtapunerii sunt substituite prin pluralism de confruntare. 
Ca rezultat, a crescut pericolul alunecării spre reducerea complexităţii con-
flictelor politice, spre declarativismul subiectiv, impunerea propriei poziţii 
drept adevăr în ultimă instanţă, în definitiv, spre superficialitate. Iar jurnalis-
mul superficial, conjugat cu angajamentul politic, devine şi mai superficial şi, 
practic, manipulativ. Oricât de paradoxal ar părea, dar în consecinţă, în loc 
de exercitare a acţiunii de generare a consensului, jurnaliştii contribuiau la 
consolidarea tendinţei clasei politice spre autonomie.

În fond, cele expuse confirmă faptul că mass-media şi politica sunt două 
vase comunicante, şi orice mişcare în una din aceste sfere este imediat re-
simţită în cealaltă. Dinamica dezvoltării mass-mediei în Republica Moldova 
demonstrează că şi aici, ca şi în alte părţi, este valabilă concluzia: mijloacele 
de comunicare nu numai exercită rolul de mijloc prin intermediul căruia este 
prezentată politica; ele însele constituie un factor politic transcendental. Iar 
carenţele semnalate vizând procesele comunicaţionale în general sunt cu atât 
mai evidente într-o perioadă de instabilitate, având un impact pronunţat asu-
pra societăţii în tranziţie.

Victor MORARU,
doctor habilitat în științe politice,

 profesor universitar
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POLITICA ŞI MORALA

Morala şi politica constituie noţiunile cele mai importante ale teoriei so-
ciale şi politice. Esenţa lor rezidă în aceea că aceste noţiuni reflectă existenţa 
interconexiunii celor două forme (cele mai importante) ale conştiinţei soci-
ale, două sisteme anumite ale organizării sociumului, două tipuri de regle-
mentare a relaţiilor diverselor comunităţi sociale – eposuri, clase, grupuri 
sociale, partide politice, asociaţii obşteşti etc.

Conştientizarea interacţiunii politicii şi moralei atrag atenţia oamenilor 
de ştiinţă spre cercetarea proceselor general civilizaţionale, contextului so-
cietăţii contemporane şi elucidării particularităţilor interacţiunii politicii şi 
moralei în fiecare societate naţională. În ceea ce priveşte Republica Mol-
dova, este evident că morala ei şi politica evaluau, ţinându-se seama de pro-
cesele sociale ale contemporaneităţii, în dezvoltarea lor independentă şi în 
influenţa politicii asupra moralei. Dialectica moralei şi politicii include, de 
asemenea, particularităţile contextului istoric al unui anumit stat, în cazul 
dat – al Republicii Moldova.

1. Bazele morale ale societăţii moldoveneşti contemporane

Morala în spaţiul politic al Republicii Moldova s-a format pe făgaşul dez-
voltării civilizaţiei mondiale: parcurgând istoric treapta civilizaţiei „tradiţio-
nale” (agrare), unde predominau normele şi regulile morale ale solidarismu-
lui comunitar, întâi de toate, celui ţărănesc, iar în „vârfurile” unor astfel de 
sociumuri se practicau coduri de castă ale mărinimiei şi generozităţii, această 
morală se caracteriza drept „firească” (C. A. Helvetius, P. Holbach). Ulte-
rior, odată cu dezvoltarea civilizaţiei industrial-urbanistice, morala socială a 
căpătat reguli universale ale comportamentului de piaţă şi politic – trăsături 
ale moralei numite de către cercetători „raţională”, ai cărei adepţi au fost 
F.  Bacon, T. Hobbes, I. Locke. Morala raţională determină comportamentul. 
Un atare mod de comportament este actul alegerii libere a omului, motivaţia 
personală raţional-egoistică în comportament, iar noţiunea de raţionalitate 
presupune priceperea de a-şi planifica activitatea vitală, aptitudinea pentru 
autocontrolul lăuntric, încrederea în sine, în priceperea de a verbaliza şi cen-
zura faptele proprii şi ale altora. Etapa dată a evoluţiei moralei societatea 
moldovenească a parcurs-o în condiţii de experimente sociale ale utopismului 
comunist – în teorie, şi ale totalitarismului – în practică, ceea ce inevitabil 
s-a răsfrânt asupra trăsăturilor conştiinţei sociale contemporane morale în 
Republica Moldova.
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Faţă de morala socială contemporană a Republicii Moldova este aplica-
bilă şi ipoteza cu privire la morala „postindustrială” (postmodernă, postpost-
modernă) în lumea în curs de globalizare.

Această perioadă, ce s-a prelungit pentru un secol, F. Nietzsche a caracte-
rizat-o ca fiind o perioadă a „reconsiderării valorilor”. Acest interval istoric 
a fost determinat de transformările economice în comunitatea mondială – re-
voluţia tehnico-ştiinţifică şi informaţională şi de calităţile globalizării. Glo-
balizarea introduce în viaţa statelor moderne practici geopolitice şi geoeco-
nomice noi, la care sunt nevoite să reacţioneze morala şi etica. Acest proces 
presupune nu doar interacţiunea şi o apropiere a economiilor statelor  – prin 
divizarea funcţiilor economice, dar şi pe segmentul activităţii politice – prin 
unificarea statelor prin intermediul unui corp de legi formalizat. Altfel spus, 
globalizarea este nu doar creşterea eficacităţii producţiei, raţionalizarea teh-
nologiilor, integrarea la scară mondială, dar astăzi globalizarea este preocu-
pată şi de prioritatea ce s-a impus a neadmiterii catastrofelor şi păstrării vieţii 
pe pământ. În ultimul deceniu, la aceste sarcini s-au mai adăugat preocu-
parea comunităţii mondiale de acordarea de ajutor tinerelor democraţii şi 
mişcărilor împotriva regimurilor totalitare. Aceste priorităţi devin un brand 
al societăţii postmoderniste. Ele legalizează necesitatea contopirii şi inter-
penetrării categoriilor politice şi morale la scară mondială. Este tot mai evi-
dent că multe sarcini sociale pot fi realizate doar printr-o mobilizare morală 
generală a cetăţenilor. La nivel internaţional, statele postmoderniste nu mai 
au libertatea de acţiune. În faţa unor perspective ale instabilităţii, catastrofe 
mondiale şi pericole ce ameninţă omenirea, politicienii lumii sunt nevoiţi să 
se preocupe de o orânduire a lumii corectă şi, deci, o orânduire morală. Nici 
un stat nu este în stare să realizeze multe cu forţe proprii.

Morala perioadei globalizării supune unei reevaluări morale raţionale 
creată de Epoca Renaşterii, când omul era pe poziţia de „rege al naturii”. În 
cadrul acestei morale, omenirea, satisfăcându-şi necesităţile materiale, tin-
zând spre un confort maxim şi profesând o filosofie a consumului şi hedonis-
mului, nu a acordat atenţie mediului înconjurător, nu a calculat consecinţele 
influenţelor sale majore asupra mediului. Acum în faţa omenirii s-a impus 
necesitatea de a revizui valorile morale. Şi nu în sensul căutării în continuare 
a unor justificări ale absoluturilor antropocentrice – orientării consumeristi-
ce, satisfacerii dorinţelor umane, exploatării resurselor naturale, ci în sensul 
elaborării unui nou sistem de valori, care să devină comun pentru toate po-
poarele lumii.

Omenirea se îndepărtează de antropocentrism şi în sfera raporturilor so-
ciale. În condiţiile globalizării, altfel se pune problema privind inechitatea 
socială şi atitudinea faţă de aceasta a moralei ce s-a schimbat. Postmodernul, 
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consideră mai mulţi cercetători occidentali, clatină şi zdruncină trăinicia pa-
rametrilor sociali inerenţi societăţii industriale: structura pe clase, formele 
stabile ale familiei, rolurile gender, atitudinea faţă de muncă, relaţiile reci-
proce dintre majoritate şi minoritate etc., organizând într-un fel nou valorile 
morale. Morala epocii globalizării începe să se autodetermine într-un fel nou 
şi faţă de problematica under-clasei, „celor lipsiţi de putere ai acestei lumi” 
(atât faţă de anumite persoane sau grupuri, cât şi faţă de anumite ţări, care 
s-au împotmolit în sărăcie şi izolare economică). 

De menţionat că procesele globalizării sunt încă departe de a fi încheiate. 
Aceasta înseamnă, pentru majoritatea ţărilor atinse de globalizare, o continu-
are a identităţii lor sociale pe aceeaşi bază – pe baza principiilor şi valorilor 
moralei raţionale. În plus, sistemele normativ-valorice posedă un grad înalt 
al stabilităţii, inerţie istorică, generând problema coexistenţei îndelungate a 
sistemelor eterogene.

Toate cele expuse se referă şi la contextul istoric al Republicii Moldova, 
transformările ce au loc în morala comună s-au resimţit şi în morala societăţii 
moldoveneşti – cu coliziunile istorice inerente ei. Republica Moldova, la fel 
ca şi un şir de alte state democratice noi care s-au format în spaţiul postsovie-
tic, traversează o perioadă a transformaţiilor profunde în economie, politică, 
viaţa socială şi spirituală – perioada de tranziţie de la regimul totalitarismului 
la  democraţie, de la dependenţa imperială la libertate şi autodeterminare, de 
la economia dirijată la condiţiile de piaţă şi proprietate privată, de la o situa-
ţie social-politică de impas la alegerea căii de dezvoltare ascendentă pe baza 
ideii naţionale şi a experienţei istorice a ţărilor dezvoltate ale lumii. Această 
perioadă a căpătat o prelungire pe un termen îndelungat, agravând starea de 
incertitudine în toate sferele vieţii sociale, iar problema centrală a proceselor 
transformării o constituie anume „categoria «incertitudinii» drept caracteris-
tică structurală a transformării”, conform definiţiei politologului american 
Valerie Bunce. Societatea care traversează o perioadă a unor condiţii de viaţă 
deosebite este, de asemenea, un purtător al unei morale specifice, care, la fel, 
se caracterizează prin nesiguranţă, căci doar într-o astfel de societate „au pu-
tere circulatorie” valorile trecutului, din care societatea iese, ale prezentului, 
în care societatea trăieşte, şi ale viitorului, spre care ea tinde.

Dacă să structurăm valorile spirituale, care constituie conştiinţa socială în 
Moldova contemporană, în compendii concepţionale, atunci în „coexisten-
ţa specifică a sistemelor eterogene” pot fi evidenţiate următoarele „blocuri” 
„ideologico-conceptuale”, la a căror sferă se raportă şi morala socială:

• complexul sovietico-socialist;
• totalitatea de principii ce corespund ideii liberale; ;
• sistemul de valori şi directive caracteristice tradiţiei religioase ortodoxe;
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• orientările şi principiile sociale privind ideea consolidării şi dezvoltării 
specificului etnocultural.

„Companiile” conceptuale menţionate, fiind generate de condiţiile obiec-
tive ale vieţii în societatea moldovenească contemporană, la rândul lor, ge-
nerează şi principiile moralei pe care o profesează societatea. Cunoscutul 
„clivaj” al conştiinţei sociale, inclusiv al celei morale, necesită o cercetare 
profundă necondiţionată din partea ştiinţei politologice, căci morala ca însu-
şire practico-spirituală a lumii capătă o însemnătate deosebită în momentele 
istorice când societatea aspiră spre un scop mare şi semnificativ. Un astfel de 
scop de mare semnificaţie pentru Moldova este realizarea rezultatelor unor 
transformări democratice grandioase ce derulează în stat în etapa istorică 
actuală şi alăturarea la procesul globalizării, un prim pas de succes spre care 
îl constituie aderarea la Uniunea Europeană.

Cea mai răspândită şi insistent declarată doctrină morală în societatea 
moldovenească este cea religioasă (în cazul Moldovei – creştin ortodoxă). 
Se poate afirma cu certitudine că, în anii de independenţă a Moldovei, prin-
cipiile religioase (creştine) au o prezenţă simţitoare, deşi nu au devenit domi-
nante în societatea noastră. Până în prezent se resimte o ignoranţă religioasă 
generală a maselor, inclusiv în ceea ce priveşte pătrunderea în conţinutul 
poveţelor morale creştineşti. Mai mult, anume doctrina religioasă contem-
porană conţine garanţii privind venirea „vremurilor celor de pe urmă”, vre-
murilor decăderii extreme a moravurilor, fapt pentru care se impune ideea 
că societatea nu numai a fost pătrunsă de regulile de conduită (poruncile) 
morale creştineşti, dar şi a admis un recul în partea opusă (negativă).

Prezenţa etico-morală creştinească în societatea noastră poate fi apreciată 
deja din punctul de vedere al producerii producţiei ideale – cunoştinţelor 
morale, idealurilor, sentimentelor, deprinderilor, normelor etc. – în calita-
te de cod modal universal respectat. Căci dacă nu are în faţă un codice al 
recomandărilor etice şi idealurilor morale, un cod privind motivaţia mora-
lă şi sancţiunile, un regulator instituţional al normelor etice ale conduitei, 
cum poate omul să judece despre corespunderea sa idealului moral? Cu alte 
cuvinte: cum ar fi ştiut oamenii care este vina, dacă nu ar fi la curent cu 
Legea moralei? – O astfel de cunoştinţă privind idealul moral oferă oame-
nilor povaţa creştinească, iar posibilitatea de a încerca sentimentul de „răs-
plată a dreptăţii” o acordă biserica. Graţie Creştinismului şi Bisericii Or-
todoxe, în viaţa noastră au revenit virtuţile precum răspunderea personală, 
jertfirea de sine – în calitate de ideal moral, caritatea, filantropia – în calitate 
de norme ale conduitei.

Cu o anumită doză a condiţionalităţii, pot fi evidenţiate direcţiile prin-
cipale ale participării tradiţiei creştine în formarea structurii morale a 
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personalităţii şi a principiilor morale ale societăţii contemporane. Aceste 
direcţii sunt următoarele: 

- familiarizarea cu normele eticii;
- convingerea în valoarea (însemnătatea) lor;
- aprobarea practică a normelor etice drept linie reală de conduită, direc-

tivă reală în comportamentul personal.
Adepţi ai programului etic creştin-religios în societatea moldoveneas-

că în prezent sunt cu mult mai mulţi decât pe vremurile presingului ateist. 
Aceşti adepţi sunt atâţia câţi au fost în stare să conştientizeze că:

• dobândirea moştenirii morale creştineşti se dovedeşte a fi un lucru nu 
tocmai atât de simplu şi necesită o pătrundere profundă în conţinutul evan-
ghelic;

• ascensiunea omului spre patrimoniul creştin spiritual-moral înalt este o 
muncă de cea mai mare importanţă, iar să urmezi această cale înseamnă să 
dai dovadă de curaj, ce nu este după puterile tuturor;

• alăturarea la principiile morale creştine trebuie să fie în condiţii de 
liberă alegere.

Ridicarea prestigiului învăţăturii morale religioase în societatea moldo-
venească în ultimele decenii confirmă ideea că politica determină morala. 
Schimbările politice ce s-au produs în Moldova în anii ’90 ai secolului XX 
au avut un efect pozitiv asupra rolului religiei şi bisericii. În avântul mişcării 
revoluţionar-democratice de la începutul anilor ’90, în opoziţie cu politica 
„nemiloasă şi fără credinţă în Dumnezeu” de pe vremurile sovietice, s-au 
făcut auzite apeluri de a reveni la începuturile morale ale Creştinismului şi a 
le readuce în politica reală. A venit timpul nu numai al manifestării în masă a 
libertăţii culturii, dar, totodată, şi al exprimării simpatiilor ideologice şi mo-
rale ale cetăţenilor. Societatea, în majoritatea sa politic activă, a ales valorile 
şi virtuţile religioase (creştine) morale pentru viitorul său – atât politic, cât şi 
apolitic. Însă trebuie să se ţină seama ca influenţa religioasă în Moldova să 
nu vină în vreo contradicţie cu procesul democratizării. Să ne amintim acţiu-
nile de protest iniţiate de Biserica creştină în legătură cu Legea cu privire la 
egalitatea de şanse, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova. În afară de 
acestea, întrepătrunderea ideologică a aparatului administrativ-bisericesc şi 
a structurilor de stat poate fi o încălcare a libertăţii confesionale. Realităţi în 
ţara noastră adeseori devin voluntarismul, implicarea instituţiilor bisericeşti 
în viaţa politică, mai bine zis, în lupta politică. Uneori, anume în companiile 
electorale doctrina religioasă morală se exploatează de către politicieni în 
mod nejustificat. Cu înaintarea cu succes a Moldovei pe calea dezvoltării 
democraţiei vine în contradicţie faptul că ideologia religioasă (ortodoxă pen-
tru Moldova), de fapt, se transformă în una de stat, care predomină, creând 
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pericole de o posibilă alunecare a ţării spre tradiţiile cele mai rele ale trecu-
tului. Aceasta, la rândul său, poate duce la exercitarea unei rezistenţe morale 
a societăţii împotriva „ideologiei obligatorii”.

Dacă e să ne asumăm munca de „a deduce” din totalitatea de principii 
ce corespund ideii liberale un program moral pe care această idee îl poate 
propune societăţii contemporane (prin producerea eventuală, spontană a pă-
rerilor şi stărilor de spirit), atunci acest program, deja prin definiţie, produce 
norme morale ale individualismului, iniţiativei, libertăţii personale, succesu-
lui individual, corespunzătoare normelor moralei raţionale. Particularităţile 
contextului istoric al Republicii Moldova sunt de o aşa natură, încât valorile 
moralei naţionale societatea moldovenească le însuşeşte în timpurile postso-
cialiste. Aceste valori în mare parte au venit în schimbul principiilor morale 
ale socialismului, înlocuind colectivismul, prioritatea bunurilor comune faţă 
de cele personale, neglijarea bunăstării materiale, conformismul, declarate 
de socialism. Valorile liberalismului se înrădăcinează în societatea moldo-
venească în condiţii de cenzurare a acestora din partea unor alte programe 
ideologico-concepţionale. Din perspectiva oamenilor care împărtăşesc, prin-
tre altele, cele creştin-ortodoxe sau sovietico-socialiste, multe din totalitatea 
de principii ce corespund cu ideea liberală nu este moral. Primii apreciază 
concepţiile şi normele comportamentale liberale ca fiind vulgar-utilitariste, 
programatico-hedonistice. Ceilalți apreciază astfel de concepţii drept egois-
te, care ignoră interesele societăţii. De pe poziţiile moralei specifice compen-
diului conceptual sovietico-socialist, normele morale liberale „nu corespund 
esenţei colectiviste a moralei socialiste”. Adeseori poziţia vitală liberală este 
declarată în genere imorală deoarece este departe de povaţa creştinească a 
supuşeniei, răbdării, credinţei, carităţii şi de declaraţiile comuniste privind 
abnegaţia şi colectivismul.

În favoarea idealurilor morale ale „compendiului” conceptual-liberal este 
faptul că acestea împreună cu cele religioase constituiau idealuri spre care 
tindea societatea, care a efectuat revoluţiile democratice şi a ales calea li-
bertăţii şi iniţiativei. Un indice al tendinţelor morale ale opiniei publice din 
perioada restructurării a devenit „westernizarea” acestor tendinţe. Şi această 
latură a moralei liberale se intensifică în societatea moldovenească contem-
porană prin cursul politic trasat spre globalizare, spre aderare la Uniunea Eu-
ropeană. Principiile liberale se caracterizează de către cercetătorii contempo-
rani ca fiind mai fireşti naturii omului, şi, deci, mai progresiste. O trăsătură 
forte a moralei liberale este gradul înalt al autodeterminării personalităţii, pe 
care l-a obţinut cu această morală, sentimentul crescând al propriei demni-
tăţi, inclusiv exigenţele morale înalte ale personalităţii faţă de sine.
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În condiţiile unei noi repartiţii a proprietăţii şi a rezultatelor muncii so-
ciale, morale capătă o nouă semnificaţie. În cadrul transformărilor liberal-
democratice ale sistemelor politice şi economice în spaţiul postsovietic o 
unică ideologie a echilibrului social o pot constitui valorile morale drept o 
întruchipare a ideilor privind: egalitatea oamenilor vizând demnitatea; liber-
tatea firească; echitatea ca exprimare a ajutorului reciproc. 

Principiile morale ale liberalismului atestă o nouă atitudine faţă de mun-
că  – nu doar ca faţă de un criteriu al nivelului de trai (în sensul concepţiei 
americane „bunăstare prin muncă”), dar şi ca faţă de o chezăşie a indepen-
denţei şi respectului de sine.

Liberalizarea vieţii sociale aduce pe făgaşul realităţii raporturile recipro-
ce ale moralei şi politicii în ceea ce priveşte armonizarea acestora în condi-
ţiile societăţii democratice şi reunirii lor pe o temelie pozitivă.

Toate acestea sunt elemente forte ale moralei, „care corespund ideii libe-
rale”. Însă nu trebuie să uităm că liberalizarea comportă astfel de noi calităţi 
ale vieţii societăţii precum:

– prezenţa pieţii pretutindeni, inclusiv în cultură;
– crearea unui câmp informaţional mondial unic;
– includerea în procesul tehnogen global.
Spre aceste fenomene ale vieţii societăţii liberale sunt îndreptate cele mai 

multe pretenţii ca fenomene ce produc valori morale ambigue.
Puterea influentă a pieţei şi „mărfii” generează „cultura maselor”, iar în 

masa critică a acesteia – „kitsch-ul” – întruchiparea prostului gust şi a imora-
lităţii. „Degradarea culturii este o măsura a demoralizării societăţii, a pierde-
rilor spirituale şi morale ale omului”, scria A. Schweitzer pe timpurile când 
piaţa de-abia încerca să pătrundă în sfera culturii. De aceea filosoful îndemna 
oamenii să fie „vigilenţi” la consumul de produse ale culturii de calitate infe-
rioară şi de valori morale suspecte ce se conţin în acestea.

Acuzaţii privind conţinutul moral dubios se aduc mass-mediei actuale 
şi internetului, care diseminează neîmpiedicat în toată lumea – alături de 
informaţiile pozitive şi, indiscutabil, utile – banalităţi, violenţă, pornografie, 
favorizând instinctele josnice şi depravarea morală. Astăzi este greu să su-
praapreciezi important.

Mass-media dispun de largi posibilităţi pentru a pregăti societatea în ve-
derea perceperii principiilor vizând respectarea demnităţii morale. Dat fiind 
că societatea contemporană nu va renunţa la folosirea serviciilor oferite de 
mass-media şi internet nici în viitorul apropiat, nici în viitorul îndepărtat, „a 
alege neghina din grâul” moral în producţia mass-mediei şi internetului va fi 
mult timp înainte o chestiune a alegerii personalităţii.

Acest fapt că progresul tehnic, mijloacele tehnice care îl însoţesc pe om 
au un impact negativ asupra codului moral al omului contemporan astăzi nu 
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mai este doar o presupunere şi o nelinişte a reprezentanţilor religiei şi biseri-
cii. Asupra acestui fenomen îşi îndreaptă privirile şi filosofii şi sociologii, şi 
psihologii, şi pedagogii. Fiind dependent de progresul tehnic, omul încetează 
să fie conştient moral, responsabil moral, conchid cercetătorii. „Imoralitatea 
interioară a tehnologiei duce la aceea că omul contemporan, în cele din urmă, 
acceptă criteriile tehnologice în calitate de criterii ale activităţii sale. Ca re-
zultat, el treptat reduce conţinutul domeniului distincţiilor morale, necesar 
pentru acţiunile sale”, consideră Evandro Agazzi. Trecând print-un proces 
tehnic vertiginos, societatea, ca să reuşească feed-backul acestui proces şi al 
moralei, trebuie să-şi canalizeze influenţa sa asupra omului care acţionează 
colectivist în sensul implementării noţiunii ample ale responsabilităţii „tute-
lare” şi prevenitoare, căci, precum demult a prevăzut academicianul Dmitri 
Lihaciov, a rezolva o dilemă etico-morală în secolul tehnogen este o datorie 
doar a omului: „omului îi va reveni sarcina cea mai complexă şi dificilă de 
a fi om… care răspunde moral pentru totul ce are loc în secolul maşinilor şi 
roboţilor”.

În spaţiul spiritual al Moldovei, în zilele noastre mai operează codul etico-
moral „sovietico-socialist”. Adepţi ai acestui cod sunt, înainte de toate, 
oame nii cu vârsta înaintată, care s-au născut şi au fost educaţi în statul sovie-
tic pe baza valorilor socialiste.

În anii puterii sovietice, în cadrul maselor de cetăţeni s-au format prin-
cipii distincte ale moralei socialiste şi oamenii respectau necondiţionat „in-
stinctul binelui comun”, invenţiile ideologice, motivarea morală extraeco-
nomică a conduitei. Graţie acestui fapt, societatea sovietică se caracteriza 
printr-o stabilitate morală, în societate perseverenţa în urmărirea scopurilor 
individuale se subordona celor comune, împiedicându-se astfel dezvoltarea 
individualismului şi fixând limitele stricte pentru ceea ce putea să realizeze 
în mod legal individual în situaţia socială concretă. Fiecare îşi găsea sensul 
vieţii în participare la „marea” cauză comună, resemnându-se cu limitarea 
ambiţiilor individuale şi „egalitarismul” în repartizarea bunurilor.

Spre sfârşitul anilor ’80 – începutul anilor ’90 ai secolului XX, masele 
au reacţionat în mod corespunzător la standardele duble, la chiar şi triple 
ale moralei societăţii totalitare pornite spre trecut. Însuşind noua algebră a 
relaţiilor de piaţă, mulţi au început să uite despre motivele morale extraeco-
nomice ale conduitei, alegând imperative morale mai fireşti pentru persona-
litate – religioase, liberale, etnice. Însă, cu toate acestea, a rămas o anumită 
pătură a populaţiei fidelă normelor morale ale socialismului. În Moldova 
aceştia s-au dovedit a fi într-un număr mai mic decât în alte foste republici 
unionale. Cauza este aceea că perioada existenţei pe teritoriul Moldovei 
a puterii sovietice a fost mai scurtă. Însă principiile morale de tipul celor 
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sovietico-socialiste astăzi se străduie să le răspândească în societatea moldo-
venească adepţii Partidului Comuniştilor din Moldova. Aceste străduinţe, ca 
şi anterior, se deosebesc prin duble standarde.

Prăbuşirea sistemului sovietic a determinat „individualizarea” şi eroda-
rea hotarelor morale obişnuite. Omul postsovietic s-a pomenit aruncat în ra-
porturi sociale noi, condiţii în care câştigul bănesc şi material a devenit un 
scop general recunoscut, fără a fi pentru vreun principiu spiritual. În afară de 
aceasta, ciocnindu-se de repartizarea inechitabilă a proprietăţii, de pierderea 
statutului social, de şomaj, de coruptibilitatea noilor puteri, încă o parte a po-
pulaţiei s-au pomenit a fi nesatisfăcuţi de prezent, nesiguri în faţa viitorului 
apropiat, nostalgici după condiţiile controlului moral colectiv. La momentul 
actual, nu sunt puţini cei care au o atitudine negativă faţă de „noile” norme 
etico-morale ori care s-au dezamăgit în acestea. Aşadar, valorile complexu-
lui moral sovietico-socialist, într-o oare care măsură, îşi continuă „mersul” 
în Moldova zilelor noastre.

Mai puţin cercetătorii contemporani acordă atenţie valorilor morale spe-
cifice etnice. Dar, printre altele, acestea pătrund adânc în conştiinţa socială 
şi reglementează în mod firesc comportamentul oamenilor, continuând să 
servească drept valori ale moralei fireşti. Experienţa etică, fiind o moştenire 
de nepreţuit ce se transmite de la o generaţie la alta, este acumulată secole la 
rând de către strămoşii noştri pe parcursul vieţii în sânul naturii şi în socie-
tate, verificată şi fixată în tradiţii populare, cutume, cultura naţională, limba 
poporului. Asimilată în familie, în anturajul rudelor apropiate, în cadrul co-
munităţii etnice, al ţării, cultura morală etnică îi însoţeşte pe oameni întrea-
ga viaţă, netrădându-i şi călăuzindu-i „pe calea cea dreaptă”. Înţelepciunea 
morală străveche a fiecărei etnii devine caracter naţional, care o distinge în 
mediul alto etnii.

Încă pe la începutul secolului XX, S. Cujba menţiona trăsăturile naţional-
deosebite ale poporului român, care constituie morala lui populară ce regle-
mentează atitudinea lui faţă de evenimentele istorice şi popoarele învecinate. 
În anii ’90 ai aceluiaşi veac, T. Hagan a apelat din nou la bazele populare 
ale eticii, şi pe bună dreptate. Sfârşitul secolului XX este marcat de proce-
sul renaşterii naţionale, al autoidentificării etnice, al creşterii semnificaţiei 
valorilor naţionale, inclusiv celor etico-morale. Sub drapelele „revenirii la 
originalitate”, în multe privinţe au avut loc revoluţiile democratice ale anilor 
’90, inclusiv în Moldova.

E greu a obiecta împotriva faptului că orice cultură populară, după con-
ţinutul său, este profund morală. Nici o tradiţie nu conţine poveţe şi norme 
de convieţuire care să fie în contrazicere cu morala, nici un obicei nu fixea-
ză vreun comportament care să-i aducă cuiva prejudicii, nici un proverb nu 



– 406 –

declară violenţa, infracţiunea, proastele obiceiuri. Multe virtuţi şi principii 
morale stau la temelia culturii popoarelor încă de până la creştinism. Acestea 
sunt atitudinea faţă de natură, muncă, oameni, patrie – adică regulile simple 
şi necesare ale moralei familiale şi sociale.

În perioada celor mai profunde transformări în viaţa socială, când con-
curează diverse programe etice, se manifestă nihilismul juridic, alegerea 
normelor de conduită, ca şi iarăşi alegerea strategiei etice, nu este simplă, 
de aceea apelarea la cultura tradiţională la nivel de personalitate astăzi în-
seamnă, întâi de toate, înmulţirea experienţei şi cunoştinţelor. După cum 
menţiona pedagogul american Herbert Schlesberg, experienţa mondială ne 
demonstrează: putem împrumuta de la alte popoare tehnologia, însă nu pu-
tem împrumuta de la alte popoare spiritul, puterile spirituale; acestea provin 
din temelia existenţei poporului şi sunt profund naţionale. Tradiţiile se de-
termină ca un element durabil al vieţii oricărui popor. Astăzi acest element 
asigură în mare măsură cetăţenilor ţării noastre multinaţionale izbăvirea de 
distrugerea morală.

Însă, nu uităm că tradiţia etic (ca şi orice altă tradiţie), orice etapă a isto-
riei, este supusă influenţei şi schimbărilor. Are rost de a urmări şi a corecta 
tendinţele care denaturează influenţa benefică a tradiţiilor populare. Consi-
derăm că ar fi interesant şi important de a studia procesele sociale care s-au 
activizat în ultima vreme şi care exercită o influenţă palpabilă asupra formării 
moralei sociale. Va fi vorba despre procesele care, convenţional, pot fi numi-
te urbanizarea satului şi ruralizarea (termen convenţional – G. R.) oraşului. 
Ca rezultat au loc schimbări profunde în codurile morale ale unor astfel de 
sisteme specifice precum oraşul şi satul. Aceste coduri, deşi sunt „nescrise”, 
reglementează simţitor viaţa oamenilor. Viaţa la ţară se caracterizează prin 
năzuinţă spre cerinţele patriarhale, devenite statornice, ale moralei, prin sesi-
zarea poveţelor tradiţiilor, ale confesiunii. Încălcarea vreunei cerinţe faţă de 
conduită etică de careva dintre locuitorii satului se divulgă, se discută pe larg 
şi se dezaprobă. Dimpotrivă, „purtarea bună” şi „faptele bune” sunt încura-
jate prin toate mijloacele. Comportamentul etic în sat este evident. Tratarea 
cu stimă a oamenilor, salutarea fiecărui întâlnit în cale, ocuparea cu munca în 
permanenţă, deosebirea averii „sale” de cea „străină”, respectarea modes-
tiei şi purităţii morale ca virtuţi – toate acestea atrag atenţia în mediul rural, 
toate acestea se cultivă la ţară prin tradiţie.

În oraşe este o altă interpretare a conduitei morale ca ideal al moralităţii. 
Masele numeroase ale populaţiei ce locuiesc în oraşe îşi înaintează sie şi 
propun altora sancţiuni mai puţin severe pentru încălcarea normelor morale. 
Locuirea în oraş formează la oameni o anumită psihologie a conduitei şi un 
anumit mod de viaţă, când munca şi alte aspecte ale activităţii vitale sunt în 
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interacţiune. Alături de tendinţa înstrăinării reciproce este activă şi tendinţa 
integrării oamenilor, este prezent conformismul gândirii.

Am caracterizat diverse programe etice existente în Moldova zilelor 
noastre. Aceste programe coexistă în condiţii concurenţiale, adeseori negân-
du-se reciproc, demonstrând eclectism, neidentitate, „disociere” a conştiin-
ţei sociale. Pornind cercetarea interacţiunilor „morala şi politică”, urmează, 
deci, a se ţine seama atât de situaţia social-economică actuală în societate, 
cât şi de compendiile conceptuale care alimentează imperativul actual etico-
moral. Întâi de toate, urmează de a canaliza eforturile societăţii spre realiza-
rea unui cod moral unic şi cu autoritate, de a armoniza toate componentele 
conştiinţei morale sociale.

2. Interacţiunea politicii şi moralei în societatea contemporană

Procesele politice ce au loc în lume şi în ţara noastră se resimt în toate 
sferele vieţii şi activităţii oamenilor, determină cursul elitelor politice, modi-
fică sistemul convingerilor, principiilor etice, idealurilor, intereselor, influen-
ţează asupra sistemului de valori ale societăţii contemporane. În societăţile 
cu democraţia în curs de dezvoltare această influenţă este deosebit de simţi-
toare. Statornicirea democraţiei în statele totalitare şi schimbările în legătură 
cu aceasta în toate sferele vieţii sociale, inclusiv spirituală, sunt fireşti. Istoria 
statornicirii şi dezvoltării normelor şi practicilor democratice în statele ce au 
adoptat cursul democraţiei mărturiseşte că atingerea unei democraţii reale 
constituie un proces îndelungat, „un proces al dezvoltării, extinderii şi reno-
vării ideilor şi principiilor, instrumentelor şi procedurilor” (Karl Polanyi), la 
care se alătură statul orientat spre democraţie. În calea formării democraţiei, 
statul parcurge câteva etape foarte importante. Potrivit lui P. Schmitter şi 
G. O’nnell, în tranziţia spre democraţie se disting convenţional trei faze ale 
tranziţiei: liberalizarea, democratizarea și consolidarea (statornicirea defini-
tivă a democraţiei). Faza liberalizării se încheie cu criza regimurilor autori-
tare sau totalitare. 

Faza democratizării se distinge prin schimbările instituţionale în sistemul 
politic. În această etapă apar instituţiile precum partidele politice, sistemul 
electoral, care oferă posibilitatea de a forma organe ale puterii pe cale demo-
cratică. Realizarea democraţiei consolidate are loc atunci când în stat sunt 
atinse compromisele între partenerii politici (ramurile puterii – G. R.), s-a 
instalat încrederea între structurile puterii şi cetăţenii de rând, iar societatea 
în întregime – în calitate de fundament al statului – a adoptat valorile demo-
cratice. Stadiul consolidării este procesul transformării acordurilor întâm-
plătoare şi a deciziilor convenţionale care apar la elitele politice în perioada 
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tranziţiei democratice în norme etico-juridice trainice ale relaţiilor reciproce 
ale concurenţei şi conlucrării între personajele principale ale procesului poli-
tic. După cum se vede, în procesul atingerii democraţiei reale cu necesitatea 
se antrenează aspecte atât ale politicii, cât şi ale moralei.

Condiţiile politice ale primilor ani ai democraţiei în Republica Moldova 
ne demonstrează că procesul înaintării către idealul democratic era însoţit de 
dificultăţi şi contradicţii în formarea noii politici. Prima dificultate în prima 
etapă a avansării spre democraţie a fost lipsa unor garanţii privind realizarea 
idealului declarat. Dar şi idealul, adeseori, era pronunţat (argumentat) în mod 
abstract, la general, iar de aceea nu îndată şi nu în deplină măsură era conşti-
entizat de majoritatea cetăţenilor drept o valoare. Timp îndelungat societatea 
moldovenească conştientiza clar la care idealuri ea renunţa: la regimul tota-
litarismului, dependenţa imperială şi situaţia social-politică dirijată ce duce 
spre nicăieri, fapt ce a şi avut loc în perioada liberalizării. Renunţarea lumii 
socialiste, inclusiv a Moldovei independente, la calea de dezvoltare în impas 
şi revenirea la calea magistrală a economiei – calea dezvoltării capitaliste  – 
au legat relaţiile reciproce politicii şi moralei într-un nod destul de compli-
cat. La începuturile transformărilor democratice, masele respingeau hotărât 
morala „dublă”, ba chiar şi „triplă” a totalitarismului, care în economia so-
cialismului era legată de constrângerea extraeconomică prin muncă (munci 
voluntare organizate în colectiv sâmbăta, duminica, peste timpul stabilit) şi 
stimulare „morală” (în schimbul celei materiale) prin „egalitarism” în po-
sibilităţi; distribuire inechitabilă în ceea ce priveşte necesităţile; prin distri-
buirea inechitabilă a bunurilor materiale care nu erau îndeajuns pentru toţi. 
Momentul nedreptăţii prejudicia starea morală în statul totalitar cu economie 
socialistă. Anume acest moment apărea în faţa poporului ca fiind amoral. De 
aceea populaţia ţărilor spaţiului politic socialist tindea spre o atare orânduire 
a lumii, în care „fiecăruia după muncă”, în care există posibilitatea pentru 
activitatea de antreprenoriat, sunt prezente libertatea şi plenitudinea pieţei.

Odată cu schimbarea bazei economice, oamenii îşi îndreptau năzuinţele 
spre versiunea firească (şi nu inventată), reală (şi nu făţarnică) a valorilor 
morale. Această versiune a valorilor morale, pe care o profesează lumea 
capitalistă, au şi primit-o popoarele spaţiului postsovietic. Însă, la fel ca şi 
în perceperea şirului de valori socialiste, precum şi în speranţa în valori-
le capitalismului pe timpurile restructurării (perestroikăi) a fost încheiată o 
oarecare inexactitate, inspirată de romantica transformărilor. Şi valorile so-
cialiste ar fi urmat să fie evaluate sub aspectul lor conţinutal profund, iar nu 
în înflăcărarea speranţelor revoluţionare, deoarece un număr semnificativ al 
simplilor cetăţeni sovietici în anii de până la restructurare percepeau multe 
realităţi ale vieţii cotidiene socialiste (învăţământul şi ocrotirea sănătăţii – 
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gratuite, posibilităţi largi de a se angaja în câmpul muncii, cercul lărgit al 
prietenilor şi cunoscuţilor, neimportanţa relativă a părţii materiale a vieţii, 
grija statului pentru viitor şi cetăţeni, egalitatea, dezinteresul) drept valori 
veritabile. Aceste laturi pozitive, creatoare ale vieţii, au fost o tot astfel de 
parte a realităţii socialiste, ca şi simţul înstrăinării şi absurdităţii, care adese-
ori le însoţeau. 

Puterea politică a „primului val” al democraţiei (1990–1998), ce practica 
morala raţională a epocii capitalismului ce lua fiinţă, în sfera politicii exer-
cita acţiuni revoluţionare de liberalizare, iar în sfera economiei se îmbogăţea 
grabnică, lăsând masele principale ale populaţiei fără lucru, salariu, protecţie 
socială. Declaraţiile formale ale elitei cu privire la alăturarea la experienţa 
istorică şi valorile morale ale ţărilor dezvoltate ale lumii se pronunţau şi se 
percepeau de mase nu mai mult decât ca o retorică revoluţionară.

Dacă transformările şi schimbările calitative sistemice în această peri-
oadă istorică se desfăşurau destul de rapid, graţie apelării la experienţa de-
mocraţiilor verificate: în această perioadă, după cum s-a menţionat deja, se 
transformă instituţiile existente ale noii puteri politice (parlamentul, pute-
rea executivă), se formează altele noi (pluripartitismul, opoziţia), se intro-
duc proceduri (alegerile, consultaţiile, negocierile), ale căror scop este de 
a asigura funcţionarea noului sistem politic, atunci practica de mai departe 
a puterii politice în multe cazuri se caracteriza prin contradicţii, dezbinări, 
conflicte, fapt ce tărăgăna procesul construcţiei democratice. După cum se 
ştie, contradicţiile şi dezbinările formează o elită specifică – neconsolidată, 
ce tinde spre corporalizare şi oligarhizarea vieţii politice. Elita politică ne-
consolidată nu este aptă să consolideze societatea, ci dimpotrivă, ea foloseşte 
situaţiile controversate sociale, regionale, etnice etc. în vederea consolidării 
poziţiei sale la putere. O sursă considerabilă a incertitudinii şi instabilităţii în 
societatea acestei perioade o constituie lipsa unui sistem al valorilor, inclusiv 
morale, care să corespundă idealurilor democratice declarate. Tipul culturii 
politice, orientările politice deseori prezintă o îmbinare haotică a directive-
lor, normelor, reprezentărilor vechi şi noi. Conştiinţa politică şi cultura poli-
tică constituie cel mai conservativ element al sistemului politic, tărăgănează 
timpul reformării. Lipsa unui sistem unic al valorilor, nesiguranţa şi fărâmi-
ţarea acestuia în atare condiţii nu contribuie la eficacitatea puterii politice, 
la consolidarea elitei şi a societăţii în întregime, ci acţionează ca factor al 
lipsei normelor, regulilor şi valorilor care să fie împărtăşite şi care să fie fo-
losite de către toţi participanţii procesului. Practica reformatoare istorică ne 
convinge că forţele motrice exercită acel model şi acel vector al dezvoltării 
care contribuie la realizarea propriilor lor interese. În majoritatea lor, acestea 
sunt interese de grup, de clan, şi nu interese general naţionale. Astfel, politica 
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promovată deja în esenţa sa este profund imorală, deşi poate fi însoţită de 
cea mai morală retorică şi pledoarii pentru educaţia etică a cetăţenilor prin 
„alăturarea la valorile general umane” sau prin creştinare.

Toate cele enumerate sunt caracteristice şi pentru puterea politică a Re-
publicii Moldova în perioada anilor ’90. Realitatea Republicii Moldova a 
acelor timpuri era aceea că simplii cetăţeni ai ţării au fost nevoiţi să aibă grijă 
nu atât de acel sau alt sistem politic, nu atât de păstrarea codului moral al 
puterii şi al cetăţenilor, cât de elementara supravieţuire fizică, de asigurarea 
celor mai elementare necesităţi. Cu toate că condiţiile de pornire (cel puţin 
după nivelul de trai) în Moldova erau asemănătoare cu cele din ţările vecine, 
ţara noastră pe parcursul unui întreg şir de ani rămânea în urmă, în ceea ce 
priveşte succesele construcţiei democratice, faţă de cei mai apropiaţi vecini, 
întâi de toate faţă de cei dinspre Apus.

Statele spaţiului postsocialist, care şi-au determinat poziţia mai hotărât în 
ceea ce priveşte alegerea sa democratică în strategia şi tactica propriului curs 
politic, mai puţin anevoios şi mai spornic au parcurs cea mai mare parte a 
tranziţiei la democraţie. Toţi au în faţă exemplele de succes ale Poloniei, care 
din sărăcia anilor ’80 a efectuat o avansare uluitoare spre stabilitatea econo-
mică, sau ale Țărilor Baltice, ale căror posibilităţi iniţiale erau similare cu 
cele ale Moldovei, dar care au devansat Moldova. Cauza succesului acestor 
ţări pot fi considerate, în primul rând, în aceea că după prăbuşirea sistemu-
lui socialist ele nu au stat în cumpănă să încredinţeze conducerea statului 
puterilor patriotice, naţional-statale („Solidaritate”, „Sajudis”); în al doilea 
rând, aici se consolidau sistemul politic, sferele politico-culturală şi instruc-
tiv-educativă, care cimentau naţiunea prin voinţa unită, năzuinţă unică, idee 
naţională unică – aspiraţie la familia europeană unică şi, deci, şi valori unice, 
inclusiv valori morale. 

În Moldova, forţele patriotice, care au început procesul tranziţiei la de-
mocraţie, în cele din urmă au încredinţat puterea foştilor conducători de 
partid. Incertitudinea ideologiei politicii interne (prin urmare, şi imperativul 
etico-moral) în ţările ce și-au păstrat atavismul comunist în strategie, în mare 
parte, constituie cauza procesului chinuitor al transformaţiei pe care acestea 
îl traversează şi care a căpătat o durată îndelungată. Un indicator al trăiniciei 
democraţiei însă este credinţa stabilă a societăţii şi elitei în valorile acestui 
sistem.

Dinamica antagonismelor sociale în Moldova, moştenite din trecut şi 
apărute din nou pe timpurile cuceririi independenţei, se determină, de ase-
menea, de influenţa unui mare număr de circumstanţe atât de natură externă, 
cât şi internă. Aceste circumstanţe reflectă specificul dezvoltării politice şi 
social-economice a ţării, particularităţile orientărilor valorice ale societăţii 
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şi comportamentului politic al elitelor, influenţele globalizării şi ale politicii 
externe. O particularitate specifică a devenit influenţa dominantă a compo-
nentei politice asupra problemelor privind păstrarea integrităţii teritoriale a 
ţării. O intensitate deosebită au atins contradicţiile dintre diverse grupuri ale 
elitei în ceea ce priveşte alegerea vectorului strategic al dezvoltării statu-
lui. Dacă ideologia politică a elitei în Moldova era orientată spre Occident, 
atunci practica politică deseori era îndreptată spre Răsărit. La fel în disensi-
une vectorială şi în regim de excludere reciprocă acţionau în societate stra-
tegiile diferitor forţe politice în Moldova.

În calea tranziţiei, societatea din Republica Moldova şi-a pierdut (a re-
nunţat la) valorile morale ale trecutului, din care provenea, dar încă nu şi-a 
elaborat (fiind dezamăgită) noile valori spre care aspira. Din această cauză 
avea loc căderea morală atât la nivelul conştiinţei maselor, cât şi la nivelul 
elitei politice. Potrivit lui G. F. Hegel, o astfel de societate „reprezintă o pri-
velişte atât a abundenţei cât şi a sărăciei şi a decăderii morale şi fizice comu-
ne ambelor”. Din cauza contradicţiei ce s-a creat între idealul social-politic 
declarat şi realitatea dezastruoasă în care s-au pomenit masele în Republica 
Moldova, în anul 1998 Partidul Comuniştilor a obţinut majoritatea în Parla-
ment, iar în anul 2001 a ajuns la putere. 

Puterea politică a anilor 2001–2009 a profitat atât de greşelile puterii pre-
decesoare, cât şi de realizările acestora. Căci la acea vreme s-a încheiat peri-
oada liberalizării: s-a format definitiv suveranitatea statului, au fost realizate 
libertăţile principale (ale cuvântului, conştiinţei, activismului social), au fost 
efectuate transformările sistemice calitative în instituţiile puterii și în proce-
durile alegerilor etc., au fost create condiţiile pentru activitatea instituţiilor 
societăţii civile. Însă în continuare avansarea statului pe calea democratizării 
s-a împotmolit din cauza eclectismului şi nepotrivirii conţinutului politicii – 
atât interne, cât şi externe. Puterea în această perioadă a fost neconsecventă 
în promovarea cursului spre integrarea europeană, deşi acesta a fost declarat; 
în mod inconsecvent erau construite şi relaţiile reciproce cu ţările CSI, deşi 
erau declarate aceste legături. În politica internă, autorităţile deseori apelau 
la acţiuni populiste: majorarea permanentă a pensiilor cetăţenilor în vârstă; 
trâmbiţările privind schimbarea statutului limbii ruse – pentru câştigarea 
simpatiilor populaţiei rusofone; nostalgiile după vremurile totalitarismului  – 
pentru atragerea electoratului nemulţumit de schimbările democratice şi 
înşelat de autorităţile democratice.

În politica Moldovei erau prezenţi concomitent doi vectori (două puteri)  – 
ai liberalizării, modernizării, globalizării, pe de o parte, şi ai autoritarismu-
lui, oligarhiei de clan, mentalităţii conservative, pe de alta. Cultura politică a 
elitelor perioadei de dezvoltare democratică, nu se cultivă în exclusivitate pe 
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propriul teren al culturii, ci în multe privinţe constă din împrumuturi, ce con-
stituie un amestec surprinzător de experienţă sovietică, mostre occidentale şi 
tradiţii politice proprii specifice poporului, cu reprezentări şi valori înrădă-
cinate profund în conştiinţa oamenilor. Este bine ştiut că din reprezentările 
conservative generează nu doar valori morale pozitive, pe care elita politică 
ar putea să le ia în dotare, dar şi noţiunile de asociaţii de membru originari 
din aceleaşi ţinuturi relaţii reciproce între clienţi-cumetri, în stare să producă 
corupţie şi obţinerea de posturi nu după profesionalism, dar prin protecţie 
sau după apartenenţa de partid. Influenţa tendinţelor ce se exclud reciproc 
în politica Moldovei, aşadar, împiedica şi încetinea procesul democratizării. 
Cauzele ineficacităţii politicii promovate şi tărăgănarea procesului democra-
tizării urmează să le căutăm, cel mai probabil, în interesele forţelor motrice 
ale societăţii, care sunt monopoliştii proprietăţii şi puterii. O delăsare evi-
dentă în conducerea ţării din partea autorităţilor o demonstrează faptul că 
apare tradiţia când fiecare autoritate politică, ajungând la putere, de fiecare 
dată aruncă greşelile politice asupra autorităţilor predecesoare. Declarând 
valorile trecutului comunist – pentru masele largi – reprezentanţii puterii ani-
lor 2001–2009 concomitent – în interesele proprii – înaintau cu succes spre 
viitor pe calea dezvoltării relaţiilor de piaţă şi acumulării capitalului. Astfel, 
politica promovată, chiar la baza sa, era profund imorală, deşi era însoţită de 
cea mai morală retorică, sprijinindu-se pe idealurile „complexului sovietico-
socialist”, care în mod vădit nu se încadrau în noile condiţii.

Elita politică a Moldovei a anilor 2001–2009 nu a reuşit să reunească so-
cietatea în jurul ideii naţionale unice, plină de înalte valori morale, în primul 
rând – de echitate ca criteriu suprem al politicii morale, cu toate că a adoptat 
documentul important precum este Concepţia politicii naţionale a Republicii 
Moldova şi a sonorizat (a publicat) Contractul social (2003), care nu au avut 
o dezvoltare socială în continuare. Elita politică a Republicii Moldova nu a 
reuşit să chibzuiască un program complex al transformării sistemului social 
şi să traseze conturile unei noi politici sociale. Programul trebuia să fie nu 
doar unul pe termen lung, dar şi să includă toate sferele vieţii: economică, 
tehnologică, socială, ecologică, naţional-culturală, demografică, politică, 
administrativă, a securităţii, juridico-morală. Însă acţiunile liderilor puterii 
acelei perioade se distingeau prin voluntarism, inconsecvenţă şi contrazice-
re. Se înrădăcina tradiţia de a pune toate greşelile autorităţilor existente pe 
seama predecesorilor sau pe seama opoziţiei, care „împiedică” avansarea pe 
o cale favorabilă. Într-un astfel de context, rezultatele conducerii politice nu 
puteau să fie morale, căci, conform lui Niccolo Machiavelli, politica nu este 
moral-impecabilă nu doar dacă scopurile politice se ating cu orice metode, 
inclusiv imorale, dar şi când politica nu-şi atinge obiectivele politice, adică 
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nu oferă rezultate politice. Examinând această afirmaţie a trecutului pe calea 
de dezvoltare a democraţiei, se poate conchide că politica este nu doar şi nu 
atât puterea personală, ci realizarea scopurilor politice puse de către lider, 
de exemplu, triumful democraţiei, prevenirea conflictelor naţionale, asigura-
rea creşterii economice, a bunăstării şi prosperării cetăţenilor ţării, realizarea 
măreţiei adevărate a statului. Politicianul democratic se luptă pentru putere 
nu pentru aceea ca să o obţină în calitate de scop în sine, dar pentru aceea că 
cu ajutorul ei să rezolve sarcini importante pentru societate. De aceea succe-
sul veritabil şi avantajul moral al politicianului sunt, întâi de toate, succesul 
programului său de activitate, aprecierea înaltă din partea societăţii şi istori-
ei. Însă în perioada anilor 2001–2009 anume nu s-au realizat rezultate poli-
tice palpabile nici în politica internă a statului, nici în cea externă. Mai mult, 
apărea problema acută a moralităţii politice relative în dubla ei relativitate, 
raportată la criteriile exterioare general umane, cel puţin, generale pentru 
epocă, cultură şi civilizaţie, care, în plus, erau în proces de transformare sub 
influenţa contemporaneităţii.

O schimbare bruscă în strategia elitei politice a Republicii Moldova s-a 
manifestat în anul 2009 odată cu crearea Alianţei „Pentru integrare europea-
nă” şi determinarea definitivă a alegerii ţării, când diversitatea de vectori ai 
aspiraţiilor forţelor politice a fost echilibrată de alegerea hotărâtă a elitei. 
Din acest moment puterea politică a pornit ţara cu fermitate pe calea inte-
grării europene, fapt ce s-a reflectat şi asupra orientării ţării spre valorile 
europene. Cu sprijinul activ acordat de partenerii internaţionali şi, mai ales, 
de Consiliul Europei, autorităţile moldoveneşti, cu scopul continuării proce-
sului democratizării, au întreprins un şir de măsuri în vederea perfecţionării 
sistemului electoral în sensul apropierii acestuia la standardele internaţiona-
le, au început reorganizarea organelor locale ale puterii (conform Strategiei 
naţionale a descentralizării, aprobată la 5 aprilie 2012), au continuat reforma 
sistemului judiciar, au declarat lupta cu corupţia. Acţiunile privind democra-
tizarea întreprinse de autorităţile Republicii Moldova, năzuinţa acestora de a 
respecta în măsură deplină recomandările Consiliului Europei sunt susţinute 
şi aprobate de comunitatea internaţională, mai ales după Summitul parte-
neriatului estic de la Vilnius, când Moldova a parafat acordul de asociere. 
Satisfacţia în legătură cu acţiunile întreprinse de elita RM s-au făcut resim-
ţite în relaţiile reciproce ale statului cu Uniunea Europeană: pe 28 aprilie 
2014 a fost aprobat regimul de anulare a vizelor pentru cetăţenii Republicii 
Moldova care călătoresc în UE; după aceasta a urmat hotărârea Paramentu-
lui European privind admiterea Moldovei ca membru asociat al UE. Nive-
lul transformărilor politice (în ceea ce priveşte democratizarea societăţii) în 
Republica Moldova din ultimii ani se constată: conform clasificării revistei 
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britanice „The Economist”, ţara în anul 2011, comparativ cu anul 2010, s-a 
deplasat de pe locul 64 pe locul 63, iar conform datelor companiei austra-
liene Democracy Ranking, în 2012 ţara a urcat 8 poziţii, ocupând locul 53 
printre cele 104 ţări supuse evaluării.

Însă transformările politice pozitive în Moldova din ultimii ani nu au fost 
consolidate de transformări în sfera economică. Mai mult decât atât, date-
le sondajului efectuat de Asociaţia Naţională de Marketing din Moldova în 
2012 au arătat că 58% din cei chestionaţi consideră că vectorul dezvoltării 
economice a ţării este greşit, 28% nu au putut da o apreciere şi doar 14% 
din respondenţi consideră că vectorul este just. Este semnificativ şi faptul că 
însăşi orientarea statului spre Uniunea Europeană deocamdată nu îşi găseşte 
o susţinere largă în societate. Conform datelor Barometrului opiniei publi-
ce pentru anul 2013, prezentate de Pantelimon Varzari, 50% din chestionaţi 
s-au pronunţat pentru orientarea spre Uniunea Europeană, iar 52% – pentru 
Uniunea Vamală. Datele sunt elocvente, că doar în 2009 cei care se pro-
nunţau pentru integrarea europeană erau 67%. Atitudinea societăţii faţă de 
măsurile întreprinse de elită este neunivocă, şi acest fapt este explicabil. Nu 
sunt rezolvate cele mai principale probleme în sfera politicii: nu este apla-
nat conflictul regional în Transnistria, nu este ratificată Carta europeană a 
limbilor regionale sau minoritare, lupta declarată pentru lichidarea corupţiei 
se amână până la vremea când vor interveni partenerii europeni. Nu sunt 
rezolvate şi problemele economice. Starea materială a maselor prevalente 
ale populaţiei rămâne dificilă, lipsa locurilor de muncă în ţară generează ex-
portul mare al resurselor de muncă peste hotare, decalajul dintre cei foarte 
bogaţi şi cei foarte săraci rămâne a fi considerabil şi, după cum menţionează 
sociologii autohtoni, în societate se resimte lipsa clasei mijlocii (V. Blajco), 
prezenţa căreia, de obicei, indică asupra realizării în stat a democraţiei reale.

3. Morala în eficientizarea politicii: perspectivele Republicii Moldova

Pentru depăşirea discordanţei politicii şi moralei în Moldova au însemnă-
tate măsurile menite să îmbunătăţească climatul moral în societate, care, la 
rândul lor pot să favorizeze eficientizarea politicii. Prima orientare a ridicării 
autorităţii morale a puterii politice şi a moralităţii politicii promovate trebuie 
să fie sfera economică, care, după cum au observat cercetătorii moldoveni, 
se deosebeşte prin trăsăturile şomajului, sărăciei şi bogăţiei, ale emigraţiei 
de muncă, ale structurii tenebre şi corupţionale – trăsături la a căror bază 
este inegalitatea. Paradoxul situaţiei economice actuale în Moldova rezidă 
în aceea că, pe de o parte, în ţară se propagă „valorile general umane”, iar 
pe de alta – valorile reale, materiale, care în mod particular le acaparează 
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„potentaţii acestei lumi”. Inegalitatea ce stă la baza distribuirii proprietăţii 
generează, de asemenea, nedreptatea şi corupţia pe piaţa muncii, înrăutăţeşte 
relaţiile reciproce între politică şi morală. A obţine un loc de muncă, a-l păs-
tra, a avansa în serviciu – toate aceste drepturi fireşti ale omului deseori se 
înfăptuiesc în însoţire cu protecţionismul, corupţia, concesiile moralei. În ce 
priveşte protecţionismul, calităţile morale, aceste valori deseori nu au priză. 
Comentariile cu privire la soluţionarea acestei probleme pot fi următoarele: 
dacă economia în stat este cea de piaţă, aceasta nu înseamnă că morala aici 
trebuie să fie exclusiv negustorească, şi puterea politică nu trebuie să propo-
văduiască şi să profeseze anume o atare morală. Mai bine zis: ea nu trebuie 
ridicată la rangul de politică de stat. Căci lupta cu criminalitatea (întâi de 
toate, cu corupţia) va rămâne zădarnică atâta timp până când succesul este 
propovăduit ca cerinţă principală, ca un imperativ categoric „al moralei ge-
neral umane”.

 Observatorii sunt nevoiţi să constate că sistemul mondial capitalist s-a 
întors spre ţările care anterior erau după „cortină” doar cu o latură: trăsăturile 
nepoliticos interpretate ale dominaţiei totale a pieţei, dar nu valorile demo-
craţiei. În urma schimbărilor revoluţionare în statele spaţiului postsovietic, 
inclusiv în Moldova, nu s-a creat senzaţia dreptăţii, fiindcă la baza noului 
echilibru mondial economic nu era dreptatea adevărată. Spre deosebire de 
Occident, unde acumularea primară a capitalului avea loc datorită modestiei, 
spiritului de economie şi hărniciei, în ţările tinerei democraţii business-elita 
a obţinut „totul şi imediat”.

Majoritatea populaţiei Republicii Moldova doreşte să depăşească discon-
fortul generat de inegalitate şi nedreptate. Puterea politică dispune de anumi-
te posibilităţi şi pârghii ca să potolească VIP-pretenţiile şi să pună obstacol 
demonstrării făţişe a bogăţiei pe fundalul comun al situaţiei neprielnice a 
comunităţii, pe deasupra bogăţie obţinută nu prin muncă, ci prin privatizare 
(însuşire) a proprietăţii societăţii. Astfel de măsuri vor înrâuri pozitiv asupra 
creşterii încrederii populaţiei faţă de autorităţile care se pronunţă pentru an-
trenarea moralei în viaţa publică şi, în cele din urmă, aceasta va servi scopu-
rilor nobile – consolidării societăţii şi solidarităţii sociale.

Şi mai mult puterea politică îşi va spori încrederea faţă de sine şi valo-
rile societăţii democratice stabilind ordinea pe piaţa economică, declarând 
război mărfurilor contrafăcute şi de calitate proastă, ce aduc daune sănătăţii 
fizice a oamenilor, publicităţii vicioase, ce dăunează sănătăţii morale. Astfel 
de măsuri cu caracter etico-juridic vor fi înţelese, încuviinţate şi apreciate 
de societate. Realizate cu pricepere, ţinându-se seama de realităţile actuale, 
aceste măsuri nu vor fi în detrimentul libertăţii pieţei şi vor apropia societa-
tea moldovenească de idealurile statului moral de drept.
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O sarcină a puterii politice a Republicii Moldova în armonizarea relaţiilor 
ei reciproce cu morala ar putea deveni şi măsurile educative, menite să rea-
ducă statutul înalt culturii, punând măsurile etico-juridice în serviciul cultu-
rii şi înaltei ei vocaţii – umanizării omului şi implementării bazei umanitare 
în activitatea vitală a acestuia. 

Tendinţele pierderilor morale aduc atingere şi unui astfel de aspect al 
vieţii publice precum este limba, vorbirea. „Vorbele, spunea Hegel, subt fap-
tele oamenilor”. Cuvântul este faptă, veriga necesară a interacţiunii morale, 
o condiţie importantă a acţiunii practice reciproc coordonate. Determinând 
parametrii moralei sociale actuale, cercetătorii folosesc în calitate de unul 
dintre indicatori limba vorbită. Specialiştii afirmă că limba urmează imediat 
după conştiinţa de sine, percepând sensibil toate nuanţele varierii şi reflec-
tându-le îndată în viaţa de toate zilele. 

Pentru redresarea situaţiei în societatea contemporană din Moldova ur-
mează de a constitui a reconstitui prioritatea omului moral, a conduitei mo-
rale. Faptele morale, calităţile morale ale oamenilor, care merită tot felul 
de popularizare în societate şi tot felul de încuviinţare din partea societăţii, 
în ultima vreme nu constituie o valoare prioritară. Despre morală, mai cu 
seamă într-o lumină negativă, se menţionează doar în elanul rezistenţei (îm-
potrivirii) politice. Estimările morale sunt solicitate doar în contextul luptei 
politice (în majoritatea cazurilor, în lupta pentru electorat) şi sunt folosite 
pentru demascarea oponenţilor politici. Manipularea cu conştiinţa socială, 
mai cu seamă cu cea a electoratului, este cu putinţă doar acolo unde este 
jos nivelul „satisfacţiei de democraţie”, unde domină climatul dezamăgirii, 
amarul nedreptăţii, unde companiile electorale se efectuează în condiţiile 
neîncrederii şi susţinerii minime de către cetăţeni a activităţii instituţiilor 
democratice. Însă, în acest caz, descifrarea pentru imagine, informaţională 
(verbală sau scrisă), a virtuţilor morale ale liderilor politici nu are preţ. Îna-
inte de a trage concluziile sale, societatea trebuie să se convingă în aspiraţiile 
morale şi comportamentul unui sau altui lider politic, ale reprezentanţilor 
partidelor, autorităţilor. Abordarea cu scop determinat a moralei impune o 
orientare mai drastică spre rezultatul final al comportamentului. Fără o uni-
tate a conştiinţei şi conduitei, a cuvântului şi faptei, a intenţiei şi rezultatului 
nu se poate aprecia real activitatea social-reformatoare a puterii politice şi 
realiza tranziţia societăţii la niveluri mai înalte ale dezvoltării sale. 

Puterea politică a Moldovei trebuie să ia în seamă că asupra climatului 
moral în societate, în caz de necesitate, vor influenţa şi acele transformări 
care au loc în lumea contemporană în proces de globalizare. Asta de aceea 
că, fiind parte a lumii contemporane, Republica Moldova se implică în pro-
cesele care predomină în această lume. Globalizarea, întâi de toate, aduce 
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în viaţa statelor contemporane noi practici geopolitice şi geoeconomice, la 
care trebuie să reacţioneze morala şi etica acestor state. Trebuie să medităm 
asupra domeniului precum este gradul de includere a Moldovei în sistemul 
mondial capitalist. Gradul de includere a Moldovei în sistemul capitalist se 
va resimţi neunivoc în climatul ei etico-politic. Sistemul mondial capitalist 
este, mai întâi, „lumea – economie”, ce se creează paralel şi asupra lumilor – 
societăţi – comunităţi economice locale, politice, naţionale, culturale. Aceas-
ta înseamnă că, sub aspect etico-moral, în limitele relaţiilor economice, sis-
temul mondial capitalist poate să se conducă de nişte norme omogenizate ale 
moralei naţionale, comune pentru toţi, privind, întâi de toate, schimbul, co-
merţul, împărţirea prin forţă a sferelor de influenţă etc. Împărtăşind valorile 
morale minimalizate (corecte politic – G. R.) ale Occidentului, comunităţile 
locale (ţările) vor pierde din moştenirea etico-morală proprie. „Ca rezultat al 
colapsului moral al Occidentului, sistemul mondial capitalist SMC a obţinut 
varianta minimalistă a moralei, care în multe privinţe cedează în faţa moralei 
comunităţilor locale şi care înaintează omului mai puţine cerinţe, limitate 
doar de sfera economică şi parţial politică (legată de comerţ). Volumul re-
vendicărilor unei astfel de morală poate să fie mai mare, însă profunzimea 
cerinţelor etice – nu. De aceea morala de piaţă „rece”, „neomenoasă” şi „fă-
ţarnică” a capitalismului în stare pură cedează vădit în faţa moralei creşti-
neşti, tradiţionale, moderniste etc. Însă, ca orişice alt „sistem”, SMC apare 
din acţiunile oamenilor şi, în cele din urmă, nu se supune dorinţelor acestora, 
ci funcţionează conform propriilor legi (inclusiv morale), forţându-l pe om 
să se supună tot lor. Însă o atare situaţie niciodată nu a fost pe placul oameni-
lor, care, în majoritatea lor, doreau să-şi organizeze viaţa după principii mai 
umane decât acelea pe care le oferă morala de piaţă în starea sa pură. 

Printre alte măsuri privind îmbunătăţirea climatului moral în relaţiile eco-
nomice pot fi propuse încercările de a cultiva principii morale înalte mem-
brilor societăţii prin măsuri educative, a trece de la capitalismul sălbatic la 
o oarecare etică antreprenorială civilizată laolaltă cu dezvoltarea trăsăturilor 
statului social, adică a tempera perfecţionismul oligarhilor prin revendicarea 
cel puţin a modestiei politic corecte (exterioare), a substitui libertatea exce-
sivă a moravurilor elitei economice. Ideea realizării dreptăţii (echităţii) în 
societate, conform spuselor lui David Hume, apare „din educaţie şi relaţiile 
sociale”. Cu alte cuvinte, pentru ca în societate să triumfe dreptatea, este ne-
cesară o activitate politică concentrată, cu scop determinat, şi cooperarea oa-
menilor liberi. Activitatea politică, nu trebuie să aibă nimic în comun nici cu 
constrângerea, nici cu entuziasmul banal, nici cu presiunea ideologiei. Sarci-
na cultivării eticii politic corecte la elita economică poate să o îndeplinească 
puterea politică a Moldovei, folosind atât elaborările corectitudinii politice 
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europene, ale moralei postmoderniste a compasiunii, cât şi „rezervele inte-
rioare” ale moralei (tradiţionale, religioase, politico-filosofice) prezente în 
analele istoriei şi existenței societăţii din Moldova. 

Armonizarea relaţiilor reciproce ale moralei şi politicii – în orice stat – se 
află în planul raţionalismului, pragmatismului şi individualismului omului 
contemporan. Răspunderea morală personală a omului, posibil, urmează a fi 
formată aproape de răspândirea etico-juridică. Morala, de mai multe secole, 
a jucat un rol de regulator şi organizator al vieţii publice. Astăzi, acest rol, 
se pare, morala îl cedează regulatorului juridic, care este mai pe înţelesul 
omului contemporan raţional şi bine informat. Utilă în această privinţă poa-
te fi experienţa contractelor sociale, prezentă în trecutul istoric al unor ţări, 
acumulată în condiţiile căutării valorilor comune pe terenul pe care acti-
vau diverse compendii conceptuale (ale convingerilor, ale moralei). Morala 
comună „universală” pentru politicieni şi pentru întreaga societate poate fi 
găsită pe căile îmbinării eticii şi dreptului. Tradiţia reunirii dreptului şi eticii 
este încercată în istoria societăţii democratice. Această tradiţie îşi are origi-
nea din ideea covenantelor, adică a contractelor privind condiţiile şi prin-
cipiile vieţii în comun. Astfel de contracte se întocmeau de către coloniştii 
americani, în interiorul fiecăreia dintre comunităţi. Comunităţile puteau fi 
alcătuite din oameni, diferiţi după indiciile etnic şi confesional, cărora, pen-
tru armonizarea vieţii publice, le lipsea codul tradiţional şi confesional al 
prescripţiilor morale. Atunci se şi aproba (accepta) covenant-ul, cu corpul 
său de prescripţii etice şi cu angajamentele de a le îndeplini. În politologia 
contemporană, în ultimul timp, iarăşi se revine la această idee a trecutului. 
Parţial, are legătură cu aceasta tendinţa ce se intensifică a confirmării codu-
rilor etice ca documente normative ce au putere juridică şi, respectiv, care 
sunt însoţite de sancţiunile juridice pentru încălcarea lor. În scopul realizării 
bunăstării comune, oamenii convin asupra limitării libertăţii individuale în 
favoarea binelui comun, pentru aceasta ei învestesc statul cu unele împuter-
niciri şi se obligă să se subordoneze puterii statului. La rândul său, statul se 
obligă să menţină ordinea, să aibă grijă de oameni, să respecte şi să apere 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Acest consimţământ reciproc, iniţiat pe de 
o parte prin autolimitare, şi pe de alta, de angajamente, şi constituie esenţa 
acordurilor sociale.

Părinţii-fondatori ai ideii contractelor sociale au fost Thomas Hobbes, 
John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Contractul social stabileşte normele 
vieţii publice comune şi individuale, însă prin sine însuşi el nu este suficient 
pentru cimentarea societăţii, pentru eficienţa legilor şi normelor vieţii pu-
blice, pentru generarea şi asigurarea standardelor morale şi juridico-legale. 
Normele ce rezultă de la sine trebuie să fie consecvente şi coordonate, ele 
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trebuie să fie consolidate prin aşa-numitele imperative ale raţionalităţii şi 
moralităţii. Contractul social întră în vigoare atunci când omul acceptă pos-
tulatele moral şi raţional, ce îl reţin de la tentativele de satisfacere deplină şi 
imediată a drepturilor şi libertăţilor sale fireşti întru evitarea principiului ega-
lităţii fireşti. În cele din urmă, contractul social este bazat pe principiile mo-
ralităţii şi raţionalităţii, pe principiile bunului simţ. A concentra atenţia pute-
rii politice a Republicii Moldova asupra ideii contractului social îndeamnă 
acea situaţie că la ea, ca la realizarea sarcinii privind consolidarea societăţii, 
se apelează şi astăzi în statele în care este nevoie de a împăca diferite părţi, 
este necesară concordanţa acţiunilor acestora, elaborarea ideologii unice. Un 
astfel de contract social, iniţiat de Preşedinte, a fost încheiat la timpul său în 
Estonia. Părţi contractante ale acestuia au fost toate ramurile puterii şi socie-
tatea civilă. Contractul social a influenţat pozitiv asupra consolidării întregu-
lui popor al Estoniei – indiferent de confesiuni, apartenenţa etnică şi convin-
gerile politice – în realizarea democratizării reuşite şi integrării europene a 
ţării. Este posibil că şi pentru Republica Moldova va veni timpul contractelor 
sociale, care ar putea să înlăture multe contradicţii, probleme şi tensiuni ce 
există în societatea noastră, să instaureze o atmosferă a păcii şi înţelegerii, 
conlucrării şi împărţirii răspunderii pentru soarta ţării, viitorul ei democratic. 
Pornind de la cele expuse, societatea noastră are o necesitate extremă de a 
încheia un contract social, bazat pe dorinţa tuturor forţelor politice şi civile 
de a realiza un consens, de a crea coaliţii şi a construi o societate consolidată, 
căci tuturor şi fiecăruia le sunt indispensabile convingerile morale, care sunt 
mai presus decât orice griji şi zâzanii ale vieţii de toate zilele. 

Suntem de părerea că apelarea la ideea contractelor sociale se explică 
nu doar prin raţionalismul şi pragmatismul omului contemporan. Această 
idee poate deveni acceptabilă în societatea actuală multiculturală ce se glo-
balizează, în care coexistă oameni ce aparţin diferitor etosuri, confesiuni, 
concepţii. Tendinţa menţionată se intensifică de noua valoare a toleranţei 
nu doar adusă din exterior de către comunitatea mondială în proces de glo-
balizare, dar şi formată în societatea moldovenească în procesul dezvoltării 
democratice interne. Această valoare morală este mai profundă decât simpla 
toleranţă, şi este mai aproape de valorile egalităţii şi dreptăţii, care constituie 
criteriul suprem al moralei în societatea democratică. Toleranţa ca fenomen 
al democraţiei s-a manifestat deja de către prima putere democratică a Re-
publicii Moldova faţă de minorităţile naţionale care locuiesc în stat, fapt de-
monstrat cu succes prin adoptarea unor legi ce statornicesc statutul minorită-
ţilor naţionale şi favorizează dezvoltarea originalităţii lor, a limbii materne și 
culturii. Este pătrunsă de toleranţă şi legislaţia adoptată în Republica Moldo-
va în sfera libertăţii conştiinţei, referitoare la persoanele ce aparţin la diferite 
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culte religioase, diferite confesiuni. De menţionat că noţiunea „toleranţă”, ca 
componentă morală, se dezvolta, obţinea un conţinut tot mai profund în le-
gătură cu perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova. Aceasta se referă la 
legislaţia privind libertatea conştiinţei, gândirii şi cultelor, care de câteva ori 
a fost supusă modificărilor şi completărilor, fapt ce extindea permanent atât 
drepturile omului în alegerea cultului şi a convingerilor, cât şi drepturile or-
ganizaţiilor religioase; legislaţia privind drepturile persoanelor care fac parte 
din minorităţile naţionale şi statutul juridic al organizaţiilor acestora; legis-
laţia privind drepturile instituţiilor societăţii civile etc. Aceste măsuri erau 
întreprinse în scopul apropierii maxime a legislaţiei Republicii Moldova de 
egalitate în drepturi şi de dreptate şi echitate prin toleranţă. Avansarea de 
mai departe pe calea implementării toleranţei în calitate de valoare juridică 
şi morală în societatea moldovenească a avut loc odată cu adoptarea Legii cu 
privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (2006), Legii cu 
privire la asigurarea egalităţii (2012). Cu referire la actele legislative men-
ţionate, trebuie de spus că în accepţia toleranţei elita politică a Republicii 
Moldova a avansat cu mult mai departe decât restul societăţii. Despre aceas-
ta ne mărturisesc reacţia neunivocă a societăţii la actele legislative inspirate 
de Uniunea Europeană şi atitudinea faţă de acestea. 

Un factor al consolidării morale a societăţii pe calea dezvoltării democra-
ţiei poate deveni formarea elitei noi profesionale, progresiste şi inteligente în 
Republica Moldova. Elita progresistă poate deveni chezăşia formării noului 
sistem politic în Moldova şi a asigurării condiţiilor pentru aceea ca ţara noas-
tră să ajungă la prima etapă în procesul de dezvoltare a societăţii postindus-
triale. Noua elită poate fi şi purtător al noii ideologii şi al noii morale. Despre 
aceea că societatea mondială contemporană este postindustrială elita politică 
actuală a Moldovei uită în permanenţă, însă, ca la ştafetă, declară perspectiva 
intrării ţării în structurile mondiale. Însă, pentru realizarea acestui obiectiv, 
toate forţele de partid şi asociaţiile politice ale Moldovei, în pofida diver-
genţelor de program, vor trebui să-şi concentreze eforturile asupra rezolvării 
problemelor interne: păstrarea integrităţii teritoriale, transformările econo-
mice, elaborarea priorităţilor şi orientărilor valorice reieşind din interesele 
naţionale. Aceasta şi va permite Moldovei să depășească provocările globa-
lizaţionale şi cele ale politicii externe. Pe această cale noua elită progresistă, 
în caz de necesitate și în mod practic, va apela la valoarea morală a toleranţei 
drept un mijloc al consolidării cu orice opoziţie în interesele societăţii şi al 
statului.

În privinţa necesităţii creării unei noi elite politice în Moldova, profe-
sionale şi de înaltă cultură, deseori ne vorbesc politologii (V. Moşneaga, 
V.  Teosa, P. Varzari) şi analiştii politici (O. Nantoi, V. Andrievski, B. Ţârdea). 
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Observatorii remarcă puterea influentă a protecţionismului în serviciile de 
stat ale Moldovei. Neprofesionistul, care a obţinut numirea nu conform drep-
turilor şi nu după calităţile profesionale, se simte ca un favorit nesigur în 
propriile puteri şi vede sensul aflării sale în serviciul de stat nu în slujire 
societăţii, ci în folosirea funcţiei deţinute pentru o cât mai rapidă îmbogăţire 
a sa. Explicaţiile privind starea etico-morală actuală deplorabilă a aparatului 
de stat observatorii o pun nu doar pe seama lărgirii posibilităţilor corupţio-
niste, dar şi pe seama „ademenirii” obiective a nivelului calificat din aparatul 
de stat. În accepţia noastră, obiectivitatea respectivă s-a creat:

1) prin condiţiile schimbărilor radicale în republicile fostei URSS, când a 
apărut şi grabnic a fost satisfăcută necesitatea de a avea un nou aparat (new 
public management), fapt ce a dus la pierderea continuităţii profesionalismu-
lui şi codului etico-moral al trecutului;

2) prin căderea nivelului instructiv-educativ, determinat de şovăieli în 
căutarea strategiilor şi metodicilor pentru sfera învăţământului, prin pătrun-
derea în această sferă a elementului comercial şi deci a corupţiei;

3) prin condiţiile ideologiei postmodernismului preluate în mod grabnic, 
care tratează profesionalismul într-un mod destul de îngust. Conform defini-
ţiei filosofilor contemporani, postmodernismul este o tendinţă nouă în con-
ştiinţa culturală a ţărilor dezvoltate, „scoaterea din uz «a marilor sarcini ale 
umanităţii», la care sunt atribuite şi cunoştinţele universale” (B. Kapustin).

Sfera învăţământului în Republica Moldova îşi pierde însemnătatea în 
ceea ce priveşte formarea elitei politice competente şi a intelectualităţii pro-
fesionale din cauza instabilităţii bazelor metodice în condiţiile elaborării 
principiilor de bază şi a tezelor conceptuale. În stat se practică pe larg pregă-
tirea cadrelor peste hotare, iar aceasta înseamnă că procesul învăţământului 
are loc cu perceperea intereselor, ideologiei, valorilor acestor state, dar nu 
ale Republicii Moldova. În timp ce în ţara în care societatea efectuează tra-
versarea la o nouă dimensiune socială la bază trebuie să fie personalitatea 
pregătită profesional în ceea ce priveşte unitatea valorilor ei naţionale şi ge-
neral umane, a orientărilor şi priorităţilor dezvoltării.

Iar în ceea ce priveşte concepţia postmodernistă preluată de Moldova, 
în procesul globalizării şi formării comunităţii mondiale, justă va fi și in-
terpretarea specificului postmodernismului. Omenirii în toate timpurile i-au 
fost necesare cunoştinţele profunde, reprezentarea sinceră despre sensul şi 
filosofia existenţei, despre rolul şi locul valorilor umanistice, inclusiv al ce-
lor morale. Credem că aceste valori îşi vor găsi locul în bagajul spiritual 
al personalităţii contemporane, formate deja în condiţii noi, unde în centrul 
atenţiei este omul în deplinătatea existenţei sale fireşti şi social-individuale, 
iar o astfel de personalitate va reprezenta cu demnitate interesele societăţii 
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în organele puterii politice, în business-elită, în elita ştiinţifică şi culturală 
a  ţării.

Pentru ca să atribui politicii principii morale, nu este de ajuns să avan-
sezi lozinci noi, intenţionat „neînsufleţite” (gen „luptăm împotriva corup-
ţiei”, „optăm pentru o morală a elitei politice”). În cazul de faţă, în opinie, 
nu putem proceda fără anumite recomandări ale unor „coduri ale onoarei”, 
adoptate şi unanim aprobate după exemplul eticii profesionale. După cum 
s-a menţionat mai sus, pentru omul contemporan sunt mai pe înţeles anumite 
corpuri şi coduri, ce reunesc reglementări ale eticii şi justiţiei. „Codul onoa-
rei” (corpurile de norme ce determină normele conduitei politicienilor pot fi 
denumite în mod diferit) poate fi şi un document care să propună un sistem 
al reperelor morale, să dea recomandări de conduită şi să creeze mecanismul 
controlului juridic privind respectarea normelor etice. Mecanismul juridic 
trebuie să fie destul de fin, să ţină seama de specificul anume al reglementării 
morale a comportamentului. Conform unui astfel de document, fiecare poli-
tician va fi nevoit, prin metoda încercărilor şi erorilor, să-şi elaboreze versiu-
nea individuală a codului etic. Ştiind că încălcarea de către el a prevederilor 
codului va fi adusă la cunoştinţa publică şi faţă de el, vor fi aplicate sancţiu-
nile respective nu doar morale, dar şi juridice, în principal disciplinare.

Astfel de coduri, corpuri de reguli morale pot fi atrase şi la rezolvarea 
problemelor corupţiei în cercurile de stat ale Moldovei. Graţie adoptării co-
durilor eticii, serviciul de stat, elita politică poate deveni obiectul controlului 
şi reglementării sociale simţitoare şi benefice. Asta pentru că viabilitatea şi 
legitimitatea sistemului politic al ţării depind mult de aceea în ce măsură 
instituţiile statului şi persoanele oficiale supreme corespuns valorilor şi ide-
alurilor ce predomină în societate, iar comportamentul lor corespunde nor-
melor moralei sociale. Adoptarea unor atare „coduri” este practicată în multe 
ţări ale lumii. Despre atenţia ce se acordă acestei probleme ne mărturiseşte 
adoptarea de către Organizaţia Naţiunilor Unite, în anul 1996, a Codului 
internaţional de conduită a funcţionarului. În SUA, Codul eticii serviciului 
de stat pentru prima dată a fost adoptat în anul 1958, în Canada, două va-
riante – pentru funcţionarii de diferite niveluri – au fost adoptate, în ultima 
redacţie, în decembrie 2003. Actualmente, anume Canada este în avangarda 
tendinţei mondiale a reglementării etice a serviciului de stat. Experienţa Ca-
nadei poate fi interesantă pentru fiecare ţară, ca o experienţă a restructurării 
culturii relaţiilor reciproce atât în interiorul aparatului de stat, cât şi în rela-
ţiile reciproce ale acestuia cu societatea şi clasa politică, iar în general – a 
restructurării a însăşi atmosferei morale în societate. În această restructurare, 
etica, morala ocupă locul de frunte. Unele principii ale experienţei canadiene 
ar putea fi aplicate şi în Moldova. 
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În perspectiva dezvoltării democratice, Republica Moldova poate să-şi 
perfecţioneze politica statului prin mijloacele potenţialului moral al societă-
ţii civile prin dialogul structurilor de stat şi consolidarea acţiunilor statului 
şi societăţii civile. Societatea civilă, prin întreaga istorie a formării sale, se 
poziţionează ca o totalitate a relaţiilor morale. Deja prin definiţia sa socie-
tatea civilă, renunţând la relaţiile „dominaţie-subordonare” şi introducând 
circulaţia „citizen”, „sitoyen”, „burger”, „cetăţean”, astfel confirmând egali-
tatea, este întruchiparea relaţiilor morale, deoarece egalitatea este o categorie 
a moralei. Aceasta o subliniau încă reprezentanţii filosofiei antice: morala, 
considerau ei, este specifică doar omului „care se comportă egal cu toţi oa-
menii”. De pe timpurile Antichităţii, istoria formării societăţii civile consti-
tuie calea spre confirmarea relaţiilor morale, calea însoţită cu democraţia. 
Lozincile societăţii civile „libertate, egalitate, fraternitate”, care au fost ros-
tite pentru prima oară în perioada Marii Revoluţii Franceze, rămân solicitate 
până în zilele noastre, fiind atractive şi valoroase „ca progresul infinit al în-
făptuirii binelui”, după definiţia lui Hegel. Valorile morale ale libertăţii, ega-
lităţii, fraternităţii (în sensul toleranţei, conlucrării, responsabilităţii comune) 
îşi trag originea din conceptul dreptăţii – criteriul suprem al relaţiilor sociale 
morale. „Iubirea faţă de egalitate şi iubirea faţă de dreptate de la început erau 
una şi aceeaşi… Pentru instaurarea în societate a unei anumite libertăţi poli-
tice, se prea poate, este suficient ca membrii acestei societăţi, fie aparte, fie 
ca participanţi ai diverselor organizaţii, să-şi apere drepturile. În condiţiile 
republicii, cetăţenilor li se cuvine, fie să aprobe insistent principiile egalităţii, 
fie să modereze pretenţiile altor cetăţeni, impunându-le anumite restricţii”, 
considera Ferguson, care stă la originea conceptului „societate civilă”.

Fiind un element important al sistemului politic, societatea civilă, ca o 
totalitate a relaţiilor morale, contribuie la aspiraţiile progresiste ale statului. 
Cu cât mai bine este dezvoltată societatea civilă, cu atât mai multe procese 
democratice se desfăşoară în stat. Ultima afirmaţie se referă, în mare măsură 
şi la societatea civilă a Republicii Moldova. Pe de o parte, în Moldova, ca 
într-o societate a democraţiei în curs de dezvoltare, încă se mai resimte pre-
zenţa trăsăturilor orânduirii totalitare economice, politice şi ideologice: re-
partizarea inegală şi nedreaptă a proprietăţii, constrângerea extraecono mică 
etc., lipsa interacţiunii armonioase a societăţii civile şi structurile de stat. 
Mai persistă încă rudimente ale totalitarismului în conştiinţa socială. În per-
spectivă, pe calea depăşirii acestor fenomene, societatea civilă a Moldovei, 
prin structurile sale, va reuşi să rezolve cele două sarcini înglobate: contro-
lul, limitarea (moderaţia – conform lui Aristotel) manifestărilor expansiunii 
excesive a statului în viaţa socială şi formarea conştiinţei sociale de tip nou 
a conştiinţei democratice, a conştiinţei cetăţeanului. Temelia acestei activi-
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tăţi trebuie să fie consolidarea morală, care pune fundamentul spiritual al 
societăţii civile.

Consolidarea societăţii civile presupune formarea şi întărirea mecanis-
melor de coordonare şi înaintare a poziţiei generale a societăţii civile în ceea 
ce priveşte cele mai esenţiale chestiuni şi organizarea acţiunilor solidare. În 
viziunea noastră, dacă cel de-al treilea sector nu este consolidat, el nu va fi 
în stare nici să îndeplinească sarcinile instituţionale interne, nici să se opună 
presiunii defavorabile (ostile) a guvernului, nici să-şi realizeze potenţialul 
moral. Fără o societate civilă puternică, democraţia stabilă şi controlul or-
ganizaţiilor neguvernamentale (ONG) asupra activităţii guvernului sunt ire-
alizabile.

Cu dezvoltarea societăţii civile, în Republica Moldova se aşteaptă o scă-
dere a nivelului finanţării ONG-lor de către investitorii străini (actualmente, 
granturile de peste hotare constituie 61%), vor creşte granturile Guvernului 
(în prezent – 7%), vărsămintele donatorilor locali (în prezent – 25%) şi, ce 
este cel mai aşteptat, la instituţiile societăţii civile vor apărea mijloace de 
pe urma propriei activităţi economice (în prezent – 0,22%). Instituţiile so-
cietăţii civile a Moldovei, în majoritatea lor, nu sunt observate în activităţi 
nedrepte (nedemne) – spre exemplu, în protejarea infractorilor vădiţi, fapt 
ce ar fi cauzat suspecţii privind coruperea sau cedarea în faţa moralei, nu 
sunt observate (bănuite) în extremism, instituţiile societăţii civile, asociaţiile 
neguvernamentale apără, în principal, cauze nobile. „Armata sub privirea 
mamelor”, „salvarea mediului înconjurător”, „îngrădire xenofobiei şi fasci-
zării”, „apărarea intereselor femeilor, copiilor şi tineretului”, „filantropie”, 
„scopuri politice democratice”, „reintegrarea Republicii Moldova”, „miş-
carea spre Uniunea Europeană” – iată acele scopuri pozitive pe care şi le 
pun în faţă instituţiile societăţii civile a Moldovei astăzi. Societatea civilă, 
astfel – prin instituţiile sale – creează relaţii sociale şi valori ale bunei voinţe, 
conlucrării şi scopurilor pozitive „bune”. Pe această cale vor fi depăşite şi 
toate imperfecţiunile, nedreptăţile şi ilegalităţile societăţii, se va constitui şi 
morala nouă făuritoare a noului stat democratic, şi valorile ei vor impregna 
toate sferele vieţii sociale, inclusiv cea politică.

Galina ROGOVAIA, 
doctor în filosofie
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ORDINEA DE DREPT

1. Considerații introductive privind ordinea de drept 
în Republica Moldova

Potrivit art. 1 alin. (3) al Constituţiei Republicii Moldova, „Republica 
Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drep-
turile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”.

Instaurarea statului de drept presupune, pe de o parte, supremaţia legii 
şi a ordinii de drept ca o cerinţă esenţială a existenţei lui şi, pe de altă par-
te, plasarea în rândul celor mai importante valori: persoana umană, avutul 
privat şi public, ordinea şi liniştea publică, activitatea organelor statului, 
autoritatea acestuia, capacitatea de apărare etc. De fapt, stabilitatea socială, 
siguranţa, liniştea şi respectul reciproc dintre membrii unei colectivităţi a 
constituit în trecut şi constituie în prezent un imperativ deosebit de impor-
tant al vieţii sociale. Un vechi dicton latin reclamă „ordo est anima rerum” 
adică, „ordinea este sufletul lucrurilor”, ceea ce este și astăzi mai actual 
ca oricând. Fără nici o îndoială, orice colectivitate umană implică în mod 
necesar o viaţă de relaţii reciproce, de legături diverse. Sensul gramatical 
al cuvântului „ordine”, derivă din latină, de la „ordo, inis”, evocând ideea 
de dispoziţie sau de succesiune regulată cu caracter spaţial, temporar, logic, 
moral, estetic; organizare, însuşire, rând, rânduire, orânduială ori organiza-
re, orânduire socială, politică, economică; regim; stabilitate socială, respec-
tul instituţiilor sociale stabilite. 

Ordinea de drept este strâns legată de ordinea socială, fiind constituită 
nu doar din ansamblul regulilor de conduită cuprinse în legislaţia unui stat, 
ci şi din relaţiile sociale caracterizate prin desfăşurarea raporturilor juridi-
ce, în strictă conformitate cu normele juridice, conturând astfel o ordine 
de drept normativă și o ordine de drept efectivă. Ordinea de drept mai este 
denumită şi ordine de stat, şi presupune respectarea legilor şi celorlalte acte 
normative de către toate categoriile sociale, respect impus şi asigurat de 
însăşi autoritatea de stat învestită cu această prerogativă. Ordinea de stat 
sau ordinea de drept, potrivit definițiilor elaborate de S. Ivan și T. Ioniță, 
presupune cooperarea tuturor factorilor, a tuturor indivizilor şi categoriilor 
sociale, a structurilor şi instituţiilor din stat, pentru atingerea scopului co-
mun - binele general. Prin urmare, ordinea de drept (de stat) este privită, în 
sens larg, ca fiind totalitatea relaţiilor sociale reglementate de normele de 
drept și raporturile juridice desfășurate în temeiul acestor norme. 



– 426 –

Unul din atributele esenţiale ale suveranităţii statului în general, îl con-
stituie, consacrarea dreptului de constrângere pe care statul îl are în raport 
cu cetăţenii săi, cu ceilalţi indivizi (cetăţeni străini, apatrizi) şi faţă de di-
versele grupuri sociale, inclusiv faţă de persoanele juridice. Acest drept al 
statului a fost consacrat şi este cunoscut în literatura juridică sub denumirea 
de drept de poliţie, conform lui Iurie Pascu; dreptul de poliţie este o parte a 
dreptului ce îl are statul de a interveni pentru respectarea de către cetăţeni a 
îndatoririlor ce le revin, iar pe de altă parte, este un drept al fiecărui individ 
de a cere sprijinul organelor poliţieneşti pentru apărarea drepturilor ce le 
sunt conferite de stat şi înlăturarea piedicilor ce li s-ar pune în exercitarea 
acestor drepturi recunoscute de lege. Organele de drept îndeplinesc sarci-
nile de conducere şi organizare, pe baza şi în condiţiile stabilite de lege în 
domeniul de activitate al fiecărui organ de drept, în raport cu specificul său, 
susține A. Negoiţă. Metodele de realizare a acestor sarcini sunt diferenţiate 
după natura activităţii specifice domeniului în care activează organul de 
drept. În unele domenii de activitate conducerea şi organizarea se face prin-
tr-o amplă competenţă de control şi îndrumare a unor unităţi subordonate. 
Evident, activitatea organelor de drept este îndreptată spre apărarea vieţii, 
sănătăţii şi libertăţii cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului, apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, aplica-
rea corectă şi uniformă a legislaţiei.

2. Dimensiunea normativă a ordinii de drept 
și organele de ocrotire a dreptului

Ordinea de drept reprezintă aşezarea instituţiilor şi rânduirea reguli-
lor neapărat necesare funcţionării statului, potrivit definiției lui St. Șerb, 
C. Dragnici ș.a., context în care un rol important în realizarea politicilor 
statului în acest domeniu revine Ministerului Justiției (în temeiul Legii Re-
publicii  Moldova cu privire la Guvern este adoptată Hotărârea Guvernului 
Nr. 129 din 15.02.2000 cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Mol-
dova) – autoritatea de stat în domeniul justiției – care exercită următoarele 
competențe: pregătește proiecte de legi și proiecte de hotărâri ale Guvernu-
lui în domeniul justiției, precum și proiectele celor mai importante legi în 
alte domenii social-economice, avizează proiectele de legi și alte acte nor-
mative prezentate Guvernului, efectuează expertiza juridică și înregistrarea 
de stat a actelor normative departamentale ce vizează drepturile și interesele 
legitime ale cetățenilor sau cele cu caracter interdepartamental; elaborează, 
ținând cont de propunerile ministerelor și departamentelor, proiectele pla-
nurilor de perfecționare a legislației; înfăptuiește munca de sistematizare 
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și codificare a legislației, pregătește propuneri cu privire la modificarea ei; 
coordonează activitatea organelor centrale de specialitate ale administrației 
publice în vederea elaborării proiectelor de legi și alte acte normative, acor-
dându-le ajutor metodic la elaborarea proiectelor de legi și hotărâri ale Gu-
vernului; întocmește și pregătește pentru editare culegeri de legi, coduri, 
prezintă propuneri privind editarea literaturii juridice; numește cadrele di-
dactice, adoptă programa de studii a Centrului republican pentru pregătirea 
și perfecționarea cadrelor din sistemul Ministerului Justiției; asigură și co-
ordonează activitatea în domeniul realizării reformei juduciare și de drept; 
înregistrează partidele și alte organizații social-politice și efectuează contro-
lul asupra respectării legislației în vigoare, suspendează activitatea acestora 
în cazul încălcării prevederilor statutare și a legislației, ține registrul parti-
delor politice și înregistrează simbolica acestora; exercită controlul asupra 
procesului de inițiere de către autoritățile administrației publice centrale a 
elaborării proiectelor privind introducerea în legislație a modificărilor și 
completărilor ce rezultă din hotărârile Curții Constituționale. 

 Republica Moldova este în proces activ de asociere la Uniunea Euro-
peană, perioadă marcată de mai multe reforme, în speță Reforma în Justiție 
reflectată în Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei 2011–2016, aprobată 
prin Legea Nr. 231 din 25 noiembrie 2011. Strategia este elaborată în scopul 
creării unui cadru comun pentru toate eforturile de reformă a sectorului justi-
ţiei în Republica Moldova în vederea dezvoltării sectorului în ansamblu prin 
acţiuni realiste şi concrete. Obiectivul general al Strategiei de reformă este 
edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, 
profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor 
europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să 
contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. Obiectivele 
specifice ale Strategiei sunt: consolidarea independenţei, responsabilităţii, 
imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc; eficientiza-
rea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării respectării 
drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nive-
lului de criminalitate; ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care 
asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică efectivă, examinarea cau-
zelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termene rezonabile, moderni-
zarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiţiei; promovarea 
şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corup-
ţie în sectorul justiţiei; implementarea unor măsuri prin intermediul căro-
ra sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui climat favorabil dezvoltării 
durabile a economiei; asigurarea respectării efective a drepturilor omului în 
practicile şi politicile juridice; coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţi-
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ilor şi responsabilităţilor actorilor din sectorul justiţiei, asigurarea dialogului 
intersectorial. Strategia este concepută pentru a atinge următoarele rezultate 
generale: un sector al justiţiei echitabil, calitativ, responsabil, cu zero toleran-
ţă faţă de corupţie, care ar asigura dezvoltarea durabilă a ţării şi ar răspunde 
nevoilor justiţiabililor; un cadru instituţional de coordonare a acţiunilor de 
reformă şi a asistenţei partenerilor de dezvoltare în sectorul justiţiei. 

2.1. Sistemul judecătoresc

Temelia unui stat democratic de drept este sistemul judiciar indepen-
dent, care asigură o justiţie efectivă pentru toate persoanele fizice şi juri-
dice care pretind că ar fi vătămate în drepturile şi libertăţile garantate prin 
lege, iar funcţionarea unui sistem judecătoresc independent este un element 
obligatoriu al societăţii democratice, mai mult decât atât, este o obligaţiu-
ne a statului nostru asumată pe plan internaţional. Sistemul judecătoresc 
în Republica Moldova își are începuturile de la adoptarea Declaraţiei de 
independenţă a Republicii Moldova şi Legii privind suspendarea acţiunii 
unor articole din Constituţia Republicii Moldova, care a dus la necesitatea 
obiectivă de a reorganiza sistemul organelor puterii de stat şi a organelor 
de justiţie pe principii noi. Astfel, după depolitizarea instanţelor judecăto-
reşti a fost lichidat elementul neprofesionist din cadrul justiţiei prin adop-
tarea de către Parlament la 18 octombrie 1991 a Legii privind modificarea 
şi completarea unor acte legislative în legătură cu desfiinţarea instituţiei 
de asesori populari. Tribunalele militare care activau pe teritoriul Repu-
blicii Moldova ca instanţe judecătoreşti ale U.R.S.S. au fost trecute sub 
jurisdicţia autorităţilor republicane şi la 4 august 1992 a fost adoptat Re-
gulamentul cu privire la tribunalele militare, care stabilea că „Tribunalele 
militare înfăptuiesc justiţia în cadrul Forţelor Armate şi fac parte din siste-
mul juridic al Republicii Moldova” (Hotărârea Parlamentului nr. 1150-XII 
din 04.08.1992 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tribunalele 
militare (abrogat)). Încă în anul 1992 există tentativa Ministerul Justiţiei 
de a elabora şi propune spre discuţie concepţia reformei judiciare în Re-
publica Moldova, iar în 1994 Parlamentul Republicii Moldova dă putere 
juridică concepţiei reformei judiciare şi de drept, aprobată prin Hotărârea 
din 21  iunie 1994, având drept scop modificarea esenţială a statutului, ro-
lului şi funcţiilor instanţelor judecătoreşti, ca element de bază al sistemului 
judiciar și a statutului judecătorului, astfel încât să fie posibilă asigurarea 
independenţei şi imparţialităţii întregului corp judecătoresc (Hotărârea 
Parlamentului nr. 152/21.06.1994 privind aprobarea Concepţiei reformei 
judiciare şi de drept în Republica Moldova (abrogat)).



– 429 –

Constituţia Republicii Moldova a deschis calea unei profunde reforme 
judiciare prin consfinţirea principiilor generale ale statului de drept, cum 
ar fi obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, 
inclusiv a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se-
pararea puterilor în stat şi accesul liber la justiţie, precum şi prin stabilirea 
normelor de bază ale organizării şi funcţionării justiţiei. Prin Constituţia 
Republicii Moldova, la art. 114, s-a prevăzut că: „Justiţia se înfăptuieşte în 
numele legii numai de instanţele judecătoreşti şi că înfiinţarea de instanţe 
extraordinare este interzisă”. Prin adoptarea Constituției Republicii Mol-
dova s-a aprofundat reforma judiciară şi de drept, care s-a desfăşurat în 
perioada anilor 1994–1996. Pentru realizarea reformei judecătoreşti au fost 
adoptate: Legea privind organizarea judecătorească din 06.07.1995, Legea 
cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare din 17.05.1996 , Le-
gea cu privire la instanţele judecătoreşti economice din 24.07.1996 şi alte 
legi, care stabilesc sistemul instanţelor judecătoreşti generale – judecătorii, 
tribunale, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiţie, şi pe cel al instan-
ţelor specializate – judecătorii economice de circumscripţie, Judecătoria 
economică a Republicii Moldova, judecătoria militară. În conformitate cu 
art. l din Legea cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecă-
toreşti s-au desfăşurat următoarele reorganizări: Judecătoria Supremă s-a 
reorganizat în Curtea Supremă de Justiţie cu sediul în municipiul Chişinău; 
arbitrajul s-a reorganizat conform legislaţiei privind instanţele judecăto-
reşti economice; tribunalul militar s-a reorganizat în judecătorie militară 
cu sediul în municipiul Chişinău; s-a instituit Curtea de Apel cu sediul în 
municipiul Chişinău şi tribunalele cu sediul în municipiile Chişinău, Bălţi, 
Bender şi în oraşele Cahul şi Comrat; judecătoriile populare raionale 
(orăşe neşti) s-au reorganizat în judecătorii raionale, judecătorii de sector în 
municipiul Bălţi şi Bender.

Pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii au început să funcţioneze 
Colegiul de calificare şi de atestare a judecătorilor, Colegiul disciplinar, 
activitatea lor fiind reglementată prin legi separate. Privitor la funcțiile 
pe care le gestionează Consiliul Superior al Magistraturii face propuneri 
preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului, de numi-
re, promovare, transferare sau eliberare din funcţie a judecătorilor, aplică 
măsuri de încurajare şi sancţionare a judecătorilor, asigură inviolabilitatea 
judecătorului în condiţiile legii, prezintă Parlamentului, spre aprobare, pro-
puneri privind sediul, circumscripţia de plasare a instanţelor judecătoreşti 
şi numărul lor, precum şi numărul judecătorilor din instanţele ce consti-
tuie sistemul judecătoresc. La acea etapă redacţia legii, stabilind atribuţi-
ile Consiliului Superior al Magistraturii ca organ al autoadministrării ju-
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decătoreşti, nu corespunde întru totul Concepţiei reformei judiciare şi de 
drept. Astfel, conform concepţiei, Consiliul Superior al Magistraturii este 
un organ special, care are ca scop asigurarea independenţei puterii judici-
are, stabilirea garanţiilor şi formelor de autoadministrare a instanţelor ju-
decătoreşti, constituirea sistemului judiciar şi efectuarea controlului asupra 
activităţii judecătorilor. Dacă realizarea primelor trei scopuri prin Legea 
”Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii” este asigurată, cel de-al 
patrulea, ce vizează efectuarea controlului asupra activităţii propriu-zise a 
judecătorului, conform V. Șterbeț, a rămas în afara sferei de reglementare.

Alt aspect important este legat de independența judecătorului care im-
plică și o salarizare corespunzătoare, dat fiind faptul că prin lege acestuia i 
se interzice să ocupe orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia acti-
vităţii didactice şi ştiinţifice. Un act important în acest sens a fost adoptat în 
1998, „Carta Europeană asupra Statutului Judecătorilor şi Memorandumul 
Explicativ”, care, printre altele, prevede că „judecătorii sunt îndreptăţiţi la 
o remuneraţie al cărei nivel va fi stabilit în aşa fel, încât să-i protejeze pe 
aceştia de orice presiune ce ar avea drept scop influenţarea conduitei pro-
fesionale a deciziei acestora şi în general oricărui fapt de natură să afecteze 
imparţialitatea şi independenţa lor”. Prin Legea nr. 793 din februarie 2000 
în cadrul instanţelor de drept comun au fost instituite instanţe de contencios 
administrativ în formă de colegii la Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de 
Apel şi tribunale.

În anul 2003, în urma reformei judiciare operate în cadrul sistemului 
de drept, au fost adoptate principalele acte normative racordate la noile 
relaţii sociale şi la actele normative internaţionale: Codul civil, Codul de 
procedură civilă, Codul penal şi Codul de procedură penală, precum şi 
modificate alte acte normative; Legea privind Organizarea judecătorească, 
Legea cu privire la instanţele judecătoreşti economice, Legea cu privire 
la instanţele judecătoreşti militare. Modificările operate au reconfigurat 
structura sistemului instanţelor judecătoreşti prin excluderea tribunalelor, 
care reprezentau a doua verigă din cadrul instanţelor judecătoreşti. În pe-
rioada 2007–2009 este promovată elaborarea unui cadru normativ privind 
evaluarea activităţii judecătorilor şi personalului auxiliar şi a unui concept 
de implementare a programului computerizat de administrare a cauzelor, 
monitorizare a performanţelor personalului instanţelor judecătoreşti, dis-
tribuire aleatorie a cauzelor şi de executare a unui spectru larg de funcţii 
ce ţin de statistica judiciară (Hotărârea Parlamentului nr. 174/19.07.2007 
pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc şi a 
Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sis-
temului judecătoresc).
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Un aspect-cheie în activitatea instanțelor de judecată a fost acordarea 
statutului de funcționar public grefierului, stabilindu-se atribuțiile sale în 
mod consecvent prin Legea Republicii Moldova 59/15.03.2007 privind 
statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti. În 
aceeași perioadă sunt adoptate acte normative importante precum Legea cu 
privire la mediere (Legea nr. 134/14.06.2007 cu privire la mediere), Legea 
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Legea nr. 198/26.07.2007 
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat), Legea cu privire la arbitraj 
(Legea nr. 23/22.02.2008 cu privire la arbitraj), care au adus un plus de 
valoare justiției, având menirea de a consolida asistența juridică acordată 
părților în diferite cauze, precum și a diminua, prin obținerea posibilităților 
de mediere, a numărului de cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată. Un 
remarcabil act în dezvoltarea justiției în Republica Moldova îl formează 
Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (Legea 
nr.  231/25.11.2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului jus-
tiţiei pentru anii 2011–2016), care punctează că reforma sectorului justiţiei 
a fost permanent în vizorul autorităţilor Republicii Moldova și chiar dacă 
au fost realizate schimbări instituţionale esenţiale şi a fost modificat ca-
drul legislativ, totuşi aceste schimbări nu au conferit activităţii actorilor din 
acest sector un nivel calitativ nou şi nu au dus la consolidarea unui sistem 
de justiţie echitabil, corect şi orientat spre necesităţile justiţiabililor şi pre-
starea unor servicii calitative şi accesibile justiţiabililor. Analiza implemen-
tării documentelor strategice din domeniu relevă principalele probleme cu 
care se confruntă sectorul justiţiei, şi anume: instanţele de judecată nu sunt 
administrate eficient; promovarea judecătorilor şi a procurorilor este insu-
ficient de transparentă şi nu este bazată pe merit; nu toate componentele 
Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează eficient; calitatea ser-
viciilor prestate de profesiile conexe sistemului justiţiei este neadecvată; 
lipsesc mecanisme eficiente de responsabilizare a actorilor din sectorul 
justiţiei; faza pre-judiciară este nejustificat de complexă; lipsesc meca-
nisme eficiente de asigurare a unei justiţii prietenoase copiilor; percepţia 
răspândirii corupţiei în întregul sector al justiţiei este alarmant de înaltă. 
Astfel, în Declaraţia cu privire la starea justiţiei în Republica Moldova şi 
la acţiunile necesare îmbunătăţirii situaţiei în domeniul justiţiei (Hotărârea 
Parlamentului nr. 53-XVIII din 30 octombrie 2009) Parlamentul a consta-
tat cu îngrijorare că justiţia în Republica Moldova este grav afectată de 
corupţie. În Declaraţie s-a menţionat că asemenea involuţie a justiţiei a fost 
posibilă din cauza neglijării sau aplicării selective de către Consiliul Supe-
rior al Magistraturii a legislaţiei ce reglementează răspunderea judecători-
lor, indulgenţei acestuia; lipsei de reacţie din partea Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a organelor procuraturii la acţiunile, pe alocuri criminale, 
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ale judecătorilor; lipsei de reacţie şi de rezistenţă a corpului judecătoresc la 
acţiunile de intimidare şi de presiune politică venite din partea exponenţilor 
guvernării; lipsei de transparenţă a actului de justiţie şi a activităţii Consi-
liului Superior al Magistraturii, în special în ceea ce priveşte selectarea, 
numirea, promovarea şi sancţionarea judecătorilor; insuficienţei pregătirii 
iniţiale şi pregătirii continue a judecătorilor; asigurării materiale inadecvate 
a judecătorilor; „sindicalizării” puterii judecătoreşti. 

Prin Strategie se reiterează aceste constatări ale Parlamentului și se punc-
tează că reforma sectorului justiţiei nu poate fi abordată într-o manieră frag-
mentară, deoarece înfăptuirea actului de justiţie presupune activitatea conju-
gată şi eficientă a mai multor instituţii: organele de urmărire penală, procu-
ratura, avocatura, sistemul judecătoresc, Curtea Constituţională, notariatul, 
sistemul de executare a hotărârilor judecătoreşti, sistemul penitenciar etc. 

2.2. Procuratura
Ca și alte instituții ale statului în etapa de după proclamarea Independenței 

Republicii Moldova, Procuratura a cunoscut numeroase ajustări în încercă-
rile incipiente ale statului de a se ralia standardelor timpului. Din punc-
tul de vedere al evoluției reglementărilor ce vizează procuratura o primă 
tentativă a fost adoptarea la 29 ianuarie 1992 de către Parlamentul ţării a 
primei Legi cu privire la Procuratură, nr. 902-XII, care, deşi a fost apre-
ciată ca mult mai progresistă şi conformă exigenţelor unui stat de drept 
decât reglementările legale sovietice, de fapt conţinea multiple neajunsuri, 
preluând prea multe din normativitatea unională. Drept continuitate a re-
glementărilor sovietice, procurorul avea ca atribuţii de bază supravegherea 
respectării legilor în ţară ca poziţie de principiu. Astfel, principalele direcţii 
ale activităţii Procuraturii erau: exercitarea supravegherii; executării exacte 
şi uniforme a legilor de către organele administraţiei publice centrale şi 
locale, agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, alte persoane 
juridice şi fizice şi asociaţiile lor; respectării legilor de către organele de 
anchetă prealabilă şi de cercetare penală; respectării legilor în locurile de 
reţinere şi de detenţie preventivă, la executarea pedepselor şi a altor măsuri 
de constrângere, stabilite de instanţa judecătorească, inclusiv în instituţiile 
de psihiatrie judiciară; respectării legalităţii în Forţele Armate şi în orga-
nele securităţii naţionale.

Prin adoptarea Constituției Republicii Moldova s-a statuat locul Procu-
raturii în cadrul sistemului de drept, ocupând un loc fundamental în cadrul 
autorității judecătorești. În 1995 Republica Moldova aderă la Consiliul 
Europei şi își asumă obligația de a reforma procuratura astfel încât să cores-
pundă unui nivel înalt de funcționare. Ulterior însă, monitorizând realizarea 
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angajamentelor de către Republica Moldova, experţii Consiliului Europei 
(CoE) au semnalat de nenumărate ori blocarea reformelor în domeniul jus-
tiţiei. Numai în anul 2002 Adunarea Parlamentară a CoE a adoptat un şir 
de rezoluţii şi recomandări privind consolidarea reformelor în justiţie şi, în 
special, reformarea procuraturii (Rezoluţia 1280, Recomandarea 1554). Po-
trivit textului iniţial (din anul 1994) al art. 124 din Constituţie „Procurorul 
General şi procurorii subordonaţi acestuia exercită supravegherea execu-
tării exacte şi uniforme a legilor de către organele administraţiei publice, 
de către persoanele juridice şi fizice şi asociaţiile lor; apără ordinea legală, 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, contribuie la exercitarea justiţiei”. Abia 
prin Legea 1115-XIV din 05.07.2000 cu privire la modificarea şi completa-
rea Consti tuţiei, funcţia de supraveghere generală a respectării legilor a fost 
exclusă din atribuţiile de bază ale Procuraturii, aceasta rămânând să repre-
zinte interesele generale ale societăţii şi să apere ordinea de drept, precum şi 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să conducă şi exercite urmărirea penală, 
să reprezinte învinuirea în instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. În anul 
2003 s-a trecut la o nouă treaptă a evoluției Procuraturii și reglementărilor. 
Prin adoptarea Legii cu privire la Procuratură (Legea 118/14.03.2003) s-au 
modificat competențele procuraturii, care: reprezintă interesele generale ale 
societăţii şi apără ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor; con-
duce şi exercită urmărirea penală; reprezintă învinuirea în instanţele judecă-
toreşti; intentează în judecată acţiuni civile privind recuperarea prejudiciu-
lui cauzat statului, constatat în urma reviziilor şi controalelor efectuate de 
organele de control financiar; participă, în condiţiile legii, la judecarea cau-
zelor civile şi a contravenţiilor administrative, în privinţa cărora acţiunile au 
fost intentate de ea; exercită controlul asupra legalităţii aflării persoanelor în 
instituţiile de reţinere şi detenţiune preventivă, în alte instituţii de executare 
a pedepselor; exercită controlul asupra executării legilor în Forţele Armate; 
asigură, în limitele competenţei sale, asistenţa juridică şi colaborarea in-
ternaţională în domeniul dreptului; examinează şi soluţionează cererile şi 
reclamaţiile cetăţenilor; exercită alte atribuţii prevăzute de lege. Noua lege 
a venit să suplinească efortul legislativ major de punere în aplicare a noilor 
Coduri de procedură penală și civilă, fiind revizuită și calitatea şi modul de 
înaintare a actelor de reacţionare ale procurorului. Astfel, sesizarea înaintată 
de către procuror în baza art. 6 din Lege reprezintă doar o propunere de a 
înlătura o încălcare de lege. Deși reduse substanțial, cererile în ordinea ci-
vilă urmează să fie înaintată de către procuror doar în interesele persoanelor 
care din anumite motive de sănătate, vârstă înaintată, incapacitate, nu pot să 
se adreseze în judecată personal sau în apărarea intereselor statului ce ţin de 
formarea bugetului, protecţia mediului înconjurător, protecţia patrimoniului 
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statului etc. Recursul, potrivit efectelor asupra actului ilegal contestat, nu 
manifestă un caracter imperativ. În caz de respingere a recursului, procu-
rorul dispune de dreptul de a reclama actul juridic în instanţa de judecată, 
unde pe principiile egalităţii părţilor în proces urmează să argumenteze po-
ziţia vizavi de actul contestat.

Un principiu nou de organizare a activității procuraturii este principiul 
operativității. Drept premise ale acestuia sunt dispozițiile art. 5 al. 3 din 
CEDO, care se referă la termenul rezonabil al procesului penal per ansamblu, 
operativitatea presupunând rapiditate în acțiune, totodată fără a prejudicia 
calitatea activităților desfășurate. Deși la acel moment se considera că Legea 
menţionată, fiind expertizată de experţii europeni, corespundea standardelor 
internaţionale, s-a constatat, potrivit lui R. Popov, că şi acest act legislativ 
are unele carenţe care urmau să fie înlăturate, acestea vizau drepturi şi atribu-
ţii ale procurorului şi necesitatea instituirii şi organizării activităţii organelor 
de autoadministrare a procurorilor, definirea statutului şi sporirea indepen-
denţei acestora. Deși legea din 2003 avea un caracter progresist în raport cu 
reglementările sale predecesoare, noile necesități au adus la adoptarea Legii 
nr.  294-XVI cu privire la Procuratură, (în vigoare din 17 martie 2009).

Legea în vigoare aduce în calitate de novație instituțiile de autoadminis-
trare a procurorilor – Consiliul Superior al Procurorilor, Colegiul de califi-
care şi Colegiul disciplinar. Consiliul Superior al Procurorilor este dorit a 
deveni garantul autonomiei, obiectivităţii şi imparţialităţii procurorilor, fiind 
împuternicit a activa în privința: carierei procurorilor; instruirii iniţiale şi 
continue a procurorilor; respectării disciplinei şi eticii de procuror. Colegiul 
de calificare a fost instituit pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor şi 
are drept scop promovarea politicii de stat în domeniul selectării cadrelor 
în organele Procuraturii, evaluarea nivelului de pregătire şi a capacităţilor 
profesionale ale procurorilor, corespunderii funcţiilor ocupate, respectă-
rii interdicţiilor şi a exigenţelor faţă de procuror. Răspunderea disciplinară 
a procurorilor a fost pusă în seama Colegiul disciplinar, instituit pe lângă 
Consiliul Superior al Procurorilor. Actualmente tendințele de modernizare 
a Procuraturii reies din Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 
2011–2016, care punctează tendințele de realizare a independenţei funcţio-
nale a procurorilor faţă de superiorii ierarhici la examinarea cauzelor, fapt 
condiţionat de aşa-numitul principiu statutar de „subordonare necondiţiona-
tă” şi de un stil vertical de administrare a sistemului. Procurorii subordonaţi 
se bucură de un drept mai curând iluzoriu de a solicita instrucţiuni scrise 
în scopul contestării eventuale a acestora. O altă deficienţă este capacitatea 
insuficientă a procurorilor de a-şi exercita atribuţiile de serviciu din motivul 
lipsei de independenţă, abilităţi, competenţe şi de instruire corespunzătoare. 
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Este de netăgăduit necesitatea efectuării unor intervenţii speciale ori-
entate spre: modificarea legislaţiei în sensul conferirii independenţei inter-
ne reale procurorilor prin excluderea posibilităţii unor instrucţiuni ilegale, 
inclusiv verbale, date de către procurorii ierarhic superiori; reexaminarea 
procedurii de autorizare a acţiunilor procurorilor ierarhic inferiori de către 
procurorii ierarhic superiori; asigurarea specializării procurorilor pe cauze 
specifice şi examinarea oportunităţii funcţionării procuraturilor specializa-
te; stabilirea unor criterii şi a unei proceduri clare şi transparente de selec-
tare, numire şi promovare a procurorilor; revizuirea procedurii de numire 
a Procurorului General; reexaminarea regulilor privind răspunderea procu-
rorilor şi excluderea imunităţii generale a acestora; fortificarea capacităţilor 
Consiliului Superior al Procurorilor şi modificarea legislaţiei în acest sens. 
În calitatea de rezultat este necesar a avea o corelare între funcționalitatea 
sistemului judecătoresc și cel al Procuraturii, cu echilibrarea situației celor 
două instituții atribuindu-se și procurorilor statutul de magistrat.

2.3. Poliția 
Schimbările sociale, politice, economice şi culturale, care s-au produs la 

sfârşitul anilor 80 în Republica Moldova, au influenţat profund asupra ac-
tivităţii organelor abilitate cu apărarea ordinii publice şi a ordinii de drept. 
După declararea la 23 iunie 1990 a suveranităţii Republicii Moldova, a fost 
stabilit un nou statut juridic, structură şi atribuţii ale organelor abilitate cu 
aplicarea legii şi a demarat procesul de constituire a unui sistem propriu, 
naţional, de organe pentru afacerile interne. 

La 13 septembrie 1990, Guvernul Republicii Moldova adoptă Hotărâ-
rea nr. 321j „Cu privire la reforma organelor Ministerului Afacerilor Inter-
ne al R.S.S. Moldova”, care prevedea crearea Departamentului Poliţiei şi a 
secţiilor de poliţie raionale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 321j este aprobat 
Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldova. Conform 
prevederilor Regulamentului Ministerului Afacerilor Interne al RSS Mol-
dova din 13 septembrie 1990, pct. 24, MAI al RM colaborează cu MAI al 
URSS în bază de contract. Astfel, locul miliţiei este ocupat de noile organe 
ale afacerilor interne – Poliţia. La 18 decembrie 1990, Parlamentul Repu-
blicii Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova cu privire la poliţie, 
nr. 416-XII din 18 decembrie 1990, care a produs schimbări fundamentale 
în organizarea şi funcţionarea poliţiei naționale. Poliţia ca instituţie de apă-
rate a ordinii în stat are menirea de a fi în slujba permanentă poporului şi a 
legii, fapt care a și determinat ca una dintre primele măsuri după Declaraţia 
independenţei Republicii Moldova din august 1991 să fie adaptarea aces-
teia la instrumentele internaţionale la care ţara este parte, măsură menită 
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să impulsioneze procesul de integrare a poliţiei în noile structuri demo-
cratice ale statului. Organizarea unui aparat de poliţie de mare eficienţă, 
bine pregătit si dotat după ultimele realizări în domeniul luptei împotriva 
criminalităţii, care trebuie să se afirme ca un veritabil factor de stabilitate 
şi echilibru, de protecţie socială, un garant al drepturilor si libertăţilor cetă-
ţenilor, constituie neîndoielnic un imperativ al instaurării statului de drept. 
În conformitate cu Legea cu privire la poliţie nr. 416 din 18.12.90 „Poliţia 
Republicii Moldova este un organ armat de drept al autorităţilor publice, 
aflat în componenţa M.A.I., chemat să apere, în baza respectării stricte a 
legilor, viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale 
statului de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime”.

Codul de etică şi deontologie al poliţistului, adoptat de Guvern ( Ho-
tărârea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006), conține în pct. 2 o definiţie 
generalizată a poliţiei: „Poliţia este un organ armat al administraţiei publice 
centrale sau locale, instituit prin lege, a cărei activitate este reglementată 
de dreptul intern şi actele normative internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte”, completată în p. 5 cu enumerarea sarcinilor ei principale, 
după cum urmează: asigurarea respectării legii, menţinerii liniştii şi ordi-
nii publice în societate; protecţia şi respectarea libertăţilor şi drepturilor 
fundamentale ale omului; combaterea criminalităţii; acordarea asistenţei şi 
serviciilor populaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Potrivit Declaraţiei cu privire la poliţie, adoptată în 1979 de către Adu-
narea Parlamentară a Consiliului Europei, Rezoluţia 690 (1979) „Forţele 
poliţieneşti constituie un serviciu public instaurat prin lege şi împuternicit 
cu menţinerea ordinii şi aplicarea legii”. Este de precizat că potrivit uzanţe-
lor internaţionale, termenul de poliţist, include pe toţi oamenii legii numiţi 
sau aleşi, care exercită puteri poliţieneşti îndeosebi puterea de a aresta şi 
reţine. Aceasta este accepţiunea pe care o întâlnim în art. l din Codul de 
conduită pentru poliţişti adoptat în decembrie 1979 de Adunarea Generală 
a ONU. Totodată se stipulează că în ţările în care puterile poliţieneşti sunt 
exercitate de autorităţi militare, în uniformă sau nu, ori de către forţe ale 
securităţii statului, definiţia „poliţist” va fi considerată ca incluzând mem-
brii acestor servicii. Astfel, expresia „poliţie” include nu doar organele de 
poliţie propriu-zise din subordine a M.A.I., ci pe toţi funcţionarii publici 
care au atribuţii poliţieneşti în domeniul apărării statului, a organismelor 
politice, economice şi sociale, a cetăţenilor şi care pot folosi la nevoie, forţa 
de constrângere potrivit legii.

Un rol important a revenit Poliției Naționale în perioada războiului de 
la Nistru, din 1992. În acea perioadă, de grea cumpănă pentru țară, Poliţia 
Republicii Moldova, era în realitate principalul organ armat (Forțele Arma-
te ale Republicii Moldova erau în proces de formare și consolidare) chemat 
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să apere viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale 
statului. Conform datelor oficiale în acțiunile de luptă au participat mai 
mult de 7000 de colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne, dintre care 
90 au căzut în lupte cu moarte de erou, 579 au fost răniți.

Procesul de reformare a organelor afacerilor interne a continuat şi pe par-
cursul ultimilor ani. Potrivit Concepţiei de reformare a Ministerului Afaceri-
lor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia aproba-
tă prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1109 din 06.12.2010 se 
urmărește: perfecţionarea cadrului legal al activităţii poliţiei şi carabinierilor 
prin elaborarea Legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, 
Legii cu privire la carabinieri, altor acte legislative relevante în domeniu; cre-
area structurilor de dirijare (de politici) şi de executare, asigurând delimitarea 
strictă a funcţiilor subdiviziunilor MAI, potrivit specializării lor, cu identifica-
rea şi stabilirea clară a competenţelor acestora: Departamentul poliţie, Depar-
tamentul trupelor de carabinieri, Departamentul de urmărire penală, Serviciul 
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; implementarea principiilor acti-
vităţii poliţieneşti comunitare prin consacrarea legislativă şi delimitarea com-
petenţelor poliţiei de stat şi ale poliţiei locale şi implementarea principiilor de 
colaborare instituţională; realizarea procesului de „demilitarizare” a poliţiei 
şi delimitarea statutului de poliţist de cel al altor categorii de funcţionari care 
asigură activitatea poliţiei; reformarea trupelor de carabinieri prin preluarea 
integrală de la poliţie a funcţiilor de menţinere şi restabilire a ordinii publice, 
precum şi prin trecerea la serviciul militar exclusiv prin contract; reformarea 
sistemului de pregătire şi promovare a personalului MAI prin crearea unui 
ciclu continuu de instruire profesională; revigorarea sistemului de evaluare 
a activităţii poliţiei şi altor subdiviziuni ale MAI pornind de la criteriile ce 
se vor referi la receptivitatea şi percepţia poliţiei faţă de necesităţile concrete 
ale comunităţii, participarea societăţii civile la identificarea şi soluţionarea 
problemelor ce ţin de securitatea comunităţii, nivelul de încredere şi respect 
faţă de poliţie etc.; sporirea rolului MAI şi al Serviciului Grăniceri în procesul 
de consolidare a cooperării organelor de drept în domeniul managementului 
integrat al frontierei de stat, inclusiv prin optimizarea activităţii Serviciului 
Grăniceri, prin atribuirea împuternicirilor depline de combatere a criminali-
tăţii transfrontaliere; cesiunea funcţiilor poliţiei judecătoreşti către Ministerul 
Justiţiei; consolidarea capacităţii MAI în procesul de instruire a conducăto-
rilor auto, inclusiv prin procedurile de monitorizare a instituţiilor care reali-
zează această pregătire în vederea asigurării, în mod eficient şi continuu, a 
funcţiei de securitate a traficului rutier.

În prezent Poliţia (Legea Nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea 
Poliţiei şi statutul poliţistului) este o instituţie publică specializată a statu-
lui, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a 
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apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de 
menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de preve-
nire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. Acti-
vitatea Poliţiei se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în 
interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, pentru 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane, pre-
văzute în Declaraţia universală a drepturilor omului, în Convenţia europea-
nă pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în Codul 
european de etică al poliţiei şi în alte acte internaţionale, în conformitate cu 
principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, imparţialităţii şi nediscriminării, controlului ierarhic permanent, 
răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării se-
cretului de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată. Poli-
ţia nu aplică, nu încurajează şi nu tolerează tortura, tratamentul inuman sau 
degradant. Aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor de foc 
se admite doar în strictă conformitate cu legea şi în cazul în care metodele 
nonviolente nu asigură îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei.

Serviciului poliţiei judecătoreşti
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 320/27.12.2012 cu pri-

vire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului în domeniul de asigurare a 
înfăptuirii justiţiei, Poliţia are următoarele atribuţii: execută mandatele şi 
deciziile instanţelor de judecată pentru punerea persoanelor în stare de arest 
preventiv, hotărârile instanţelor de judecată, ale procurorilor şi ofiţerilor de 
urmărire penală pentru aducerea silită a persoanelor care, fiind citate, se sus-
trag de la prezentarea în organele respective; asigură securitatea judecători-
lor şi a participanţilor la proces în instanţele judecătoreşti, iar în caz de nece-
sitate, şi în afara lor, în condiţiile legii; îndeplineşte indicaţiile preşedintelui 
şedinţei de judecată privind aplicarea faţă de inculpat şi faţă de alte persoane 
a măsurilor procesuale de constrângere prevăzute de lege; asigură paza se-
diilor instanţelor judecătoreşti; asigură aducerea la locul procesului judiciar 
a materialelor cauzei penale, a corpurilor delicte, precum şi integritatea lor; 
asigură ordinea publică în sediul instanţelor judecătoreşti; acordă asistenţă 
executorilor judecătoreşti în procesul de îndeplinire a acţiunilor executorii.

Trupele de carabinieri (trupele interne) 
ale Ministerului Afacerilor Interne
Trupele de carabinieri (trupele de interne) ale Ministerului Afacerilor 

Interne au fost constituite prin Legea Nr. 806-XII din 12 decembrie 1991. 
În ianuarie 1992, sunt create primele unități de carabinieri – Regimentul 
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mobil-operativ de carabinieri (cu statut de unitate militară nr. 1001) şi 
Regimentul de escortă (unitatea militară nr. 1002). În anul 1992 unitățile 
de carabinieri participă la luptele de apărare a integrității teritoriale a țării, 
îndeplinind misiuni de luptă și demonstrând eroism și sacrificiu. Trupele 
de carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate să asigure, 
împreună cu poliţia sau independent, ordinea publică, apărarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, avutului proprietarului, preve-
nirea faptelor de încălcare a legii. Trupele de carabinieri sunt componentă 
a Forţelor Armate şi participă la acţiunile de apărare a ţării. Sarcinile tru-
pelor de carabinieri (art. 2 din Legea trupelor de carabinieri (trupelor de 
interne)): veghează permanent, potrivit legii, împreună cu poliţia, la asi-
gurarea măsurilor pentru menţinerea ordinii de drept, apărarea drepturilor, 
libertăţilor fundamentale şi intereselor legitime ale cetăţenilor; sprijină or-
ganele de poliţie sau activează independent în menţinerea ordinii publice 
şi în combaterea criminalităţii;  asigură paza şi apărarea unor obiective 
şi transporturi de importanţă deosebită; participă la asigurarea regimului 
juridic stabilit pentru durata stării de urgenţă, de asediu şi de război; par-
ticipă la lichidarea consecinţelor avariilor sau ale situaţiilor excepţionale 
cu caracter natural, tehnogen ori ecologic. Folosirea trupelor de carabi-
nieri la soluţionarea problemelor ce nu ţin de asigurarea ordinii publice, 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a avutului 
proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a legii se efectuează în ex-
clusivitate în temeiul hotărârii Parlamentului, iar în situaţii extreme – prin 
decretul preşedintelui țării. 

În conformitate cu Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor 
Interne aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1109 
din 06.12.2010 se planifică și reformarea trupelor de carabinieri scopul 
constând în: operaţionalizarea structurii; optimizarea instituţională; modi-
ficarea principiilor şi criteriilor de angajare în serviciu; trecerea trupelor de 
carabinieri la serviciul pe bază de contract; revigorarea competenţelor tru-
pelor de carabinieri în ceea ce priveşte locul şi rolul acestora în menţinerea 
ordinii publice şi combaterea criminalităţii.

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 
a Ministerului Afacerilor Interne
Proclamarea independenţei Republicii Moldova a determinat necesita-

tea constituirii structurilor statale, inclusiv în domeniul apărării civile și 
situațiilor excepționale. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 
nr. 244 din 24 decembrie 1991 „Cu privire la Apărarea Civilă a Repu-
blicii Moldova” s-a dispus trecerea sub jurisdicţia Republicii Moldova a 
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tuturor instituţiilor şi unităților din domeniul apărării civile și situațiilor 
excepționale dislocate pe teritoriul republicii. Astfel a început formarea 
entității naționale de apărare civilă și situații excepționale, initial intitulată 
Statul Major al Apărării Civile a Republicii Moldova, ulterior Departamen-
tul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale în cadrul Ministerului Apărării. 
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 02 octombrie 
1996 Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale a fost scos din 
subordinea Ministerului Apărării și reorganizat în entitate autonomă. Din 
2005, în legătură cu masurile de reorganizare a unor ministere şi autori-
tăţi administrative centrale ale Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului 
nr.  357 din 23.04.2005 privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi 
autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova) Departamentul 
Situaţii Excepţionale se reorganizează în componenţa Ministerului Afa-
cerilor Interne. Astăzi Serviciul Protecţie Civilă și Situații Excepționale a 
Republicii Moldova (Legea Nr. 93 din 05.04.2007 privind Serviciul Pro-
tecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; Legea Nr. 271 din 09.11.1994 cu 
privire la protecţia civilă; Legea Nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea 
împotriva incendiilor) reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse 
pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării 
protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi eco-
logice, avariilor şi catastrofelor, epizootiilor, incendiilor. 

Biroul Migrație și Azil a Ministerului Afacerilor Interne

În 2001 prin Hotărârea Guvernului nr. 872 din 21.08.2001 a fost creat 
Serviciul de Stat Migraţiune. Entitatea creată avea funcţii privind realiza-
rea politicii de stat în domeniul migraţiei, gestionarea imigrării şi emigră-
rii, repatrierea, asigurarea respectării legislaţiei în acest domeniu, ocuparea 
forţei de muncă temporară a lucrătorilor migranţi, precum şi asigurarea 
socială a acestora. În anul 2002, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a 
fost creată Direcţia de combatere a şederii ilegale a străinilor, în atribuțiile 
căreia erau prevenirea și combaterea migraţiei şi şederii ilegale a străinilor, 
identificarea cetăţenilor străini ce au violat regimul de şedere, sancţionarea 
acestora, expulzarea, readmisia, precum şi descoperirea altor infracţiuni co-
mise de către cetăţenii străini. În 2006, prin Hotărârea Guvernului nr.  529 
din 17.05.2006 privind acţiunile de reorganizare a unor organe centrale de 
specialitate ale administraţiei publice, Biroul Naţional Migraţiune (ulterior 
Serviciul de Stat pentru Migraţie) a fost lichidat, iar Ministerului Aface-
rilor Interne i-au fost atribuite funcţiile respective în domeniul imigrării 
străinilor şi azilului, inclusiv de elaborare a politicilor în acest domeniu. 
Astfel, prin Ordinul MAI nr. 258 din 20 iulie 2006 „Cu privire la st atele de 
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organizare ale organelor şi subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” 
a fost constituit în cadrul Ministerului Afacerilor Interne Biroul Migraţie şi 
Azil care funcționează și în prezent.

Centrul cooperare poliţienească internațională

Actualmete, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului 
Afecerilor Interne, este constituit Centrul cooperare poliţienească inter-
natională, având ca misiune să asigure cooperarea poliţienească interna-
ţională, schimbul de date şi informaţii operaţionale și operative la nivel 
internaţional, prin canalele avute la dispoziție. Centrul cooperare poliţie-
nească internațională asigură legăturile operaţionale și operative dintre 
subdiviziunile Ministerului Afecerilor Interne şi autorităţile de aplicare a 
legii din Republica Moldova şi cele din străinătate, prin intermediul ataşa-
ţilor de afaceri interne şi al ofiţerilor de legătură ai MAI acreditaţi în alte 
state sau la organizaţii și organisme internaţionale, al ataşaţilor de afaceri 
interne şi al ofiţerilor de legătură străini acreditaţi în Republica Moldo-
va, precum şi prin intermediul canalelor de legătură avute la dispoziţie, 
respectiv INTERPOL, EUROPOL, SELEC, CCPESE şi GUAM. Biroul 
Național Central Interpol. La 28 septembrie 1994  în conformitate cu de-
cizia Adunării Generale a Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale 
O.I.P.C. Interpol) Republica Moldova devine membru al O.I.P.C. Ulterior, 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 10.05.1995 este 
constituit Biroul Central Naţional (B.C.N.) Interpol cu statut de serviciu al 
aparatului central în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, menit să asi-
gure cooperarea organelor de drept ale Republicii Moldova cu organele 
de aceeaşi competenţă din alte ţări în problemele combaterii criminalită-
ţii cu caracter internaţional, activitate reglementată prin Instrucţiunile in-
terdepartamentale cu privire la modul de cooperare a organelor de drept 
ale Republicii Moldova cu Biroul Naţional Central Interpol în Republica 
Moldova (Ordinul comun al M.A.I., CCCEC, SIS, Procuraturii Generale, 
Ministerului Justiţiei nr. 508 din 30.12.2004).

O.I.P.C. Interpol şi B.C.N. Interpol al Republicii Moldova sunt abilitate 
cu următoarele competenţe: anunţarea şi declanşarea căutării internaţionale 
a persoanelor puse sub învinuire, a inculpaţilor, condamnaţilor, când cere-
rea de extrădare a acestora urmează a fi înaintată; anunţarea în căutare in-
ternaţională a persoanelor dispărute fără veste; întreprinderea măsurilor de 
identificare a cadavrelor cu identitatea necunoscută; solicitarea informaţiei 
despre persoanele care figurează în cauze penale în calitate de subiecţi ai 
infracţiunii sau martori, precum şi a persoanelor care au săvârşit infracţi-



– 442 –

uni cu caracter internaţional sau sunt bănuite de comiterea lor; solicitarea 
localizării persoanelor puse sub învinuire, a inculpaţilor sau condamnaţilor, 
în cazurile când înaintarea cererii de extrădare a acestora nu este posibilă; 
declanşarea căutării internaţionale şi difuzarea informaţiei detaliate despre 
bunurile (obiectele) sustrase; solicitarea informaţiei cu privire la conturile 
bancare ale persoanelor fizice şi juridice, circuitul mijloacelor băneşti în 
aceste conturi, datelor despre înregistrarea firmelor şi activitatea lor, precum 
şi referitor la procurarea de bunuri imobile; difuzarea informaţiei referitor 
la modurile distincte de operare ale infractorilor, inclusiv de tăinuirea lor. 

În contextul acestor competenţe B.N.C. Interpol la solicitarea organelor 
de drept asigură îndeplinirea următoarelor sarcini: întocmirea şi expedierea 
informaţiilor pe cauzele penale, actele operative de serviciu şi alte materia-
le aflate în procedură; schimbul de informaţii operative cu privire la infrac-
ţiunile ce se pregătesc, se săvârşesc sau au fost deja săvârşite şi persoanelor 
implicate în comiterea lor; schimbul de experienţă, de acte normative şi 
literatură de specialitate vizând activitatea poliţienească; acumularea, ge-
neralizarea şi difuzarea practicii judiciare avansate privind descoperirea 
infracţiunilor, inclusiv a celor cu caracter internaţional.

Punctul Naţional Central Europol (PNC Europol) asigură schimbul de 
date şi informaţii strategice şi tehnice privind starea şi dezvoltarea crimina-
lităţii, noilor forme de contracarare a criminalităţii, metodelor de investiga-
re poliţienească şi criminologică în vederea atingerii obiectivelor menţio-
nate în Acordul Strategic de Cooperare între Republica Moldova şi Oficiul 
European de Poliţie (Europol), precum şi cele stabilite de către Inspecto-
ratul General de Poliție / Ministerul Afacerilor Interne. Notăm că Punctul 
Național Central Europol exercită următoarele atribuţii specifice: primeşte, 
înregistrează, stabileşte gradul de importanţă, prelucrează şi urmăreşte so-
luţionarea cererilor, interpelărilor adresate autorităţilor competente referi-
tor la traficul ilegal de droguri, infracţiuni legate de substanţe radioactive 
şi nucleare, trafic cu fiinţe umane, contrabanda cu imigranţi, falsificarea de 
bani şi mijloace de plată, activităţi ilegale de spălare a banilor; solicită şi 
primeşte materiale şi documente de la organele de drept şi alte autorităţi 
publice ale Republicii Moldova pentru prezentarea lor Oficiului European 
de Poliţie, ţinând cont de prevederile Acordului strategic de cooperare între 
Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie Europol; realizează, la 
cerere, demersurile necesare pentru reverificarea, corectarea datelor pri-
mite/transmise, rectificarea nivelului de prioritate şi, după caz, urgentarea 
soluţionării interpelărilor aflate în lucru; informează subdiviziunile com-
petente ale IGP/MAI cu privire la modurile de operare ale infractorilor 
internaţionali, mijloacele şi metodele eficiente de prevenire şi reprimare a 
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infracţiunilor, folosite în activitatea altor organe de drept; prezintă în or-
ganele de drept şi alte autorităţi publice ale Republicii Moldova propuneri 
privind componenţa delegaţiilor în vederea participării la evenimente (se-
minare, conferinţe, cursuri de instruire) organizate sub egida EUROPOL; 
acordă ajutor metodic şi consultativ necesar organelor de drept şi altor au-
torităţi publice ale Republicii Moldova în domeniul cooperării cu statele-
membre ale UE, în limitele competenţei PNC EUROPOL; participă la re-
uniunile internationale şi cursurile de pregătire organizate de către Oficiul 
European de Poliţie EUROPOL, facilitează vizitele experţilor, autorităţilor 
de drept şi adminstratorilor în domeniile de criminalitate; studiază experi-
enţa altor state în domeniul combaterii criminalităţii, elaborează propuneri 
pentru aplicarea ei în activitatea organelor de drept ale Republicii Moldova.

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Fondarea Academiei Naţionale de Poliţie a constituit un punct de referinţă 
pentru Republica Moldova şi, în special, pentru Ministerul Afacerilor Interne, 
fiind prima componentă a ministerului care a fost definită cu titlul de „poli-
ţie”. În condiţiile de renaştere naţională şi reformare a sistemului de drept, la 
17 august 1990, Guvernul RSS Moldova a adoptat Hotărârea nr. 276 ,,Cu pri-
vire la înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie şi restructurarea actualelor 
instituţii de învăţământ din sistemul Ministerului Afacerilor Interne al RSS 
Moldova”. Conform acestei Hotărâri era prevăzut a deschide, cu începere 
de la 1 septembrie 1990, Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare” a 
MAI cu statut de universitate. Începând cu 1991, Academia Naţională de Po-
liţie „Ştefan cel Mare” inițiază procesul de pregătire a cadrelor de specialiști, 
realizând înmatricularea primei promoții de studenți. În anii de existență, 
Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare” a fost supusă mai mul-
tor reforme urmărindu-se eficientizarea procesului de studii, perfecționarea 
managementului și sporirea calității pregătirii specialiștilor. Prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr.  325 din 22.05.1995 ,,Privind concepţia 
pregătirii cadrelor de jurişti în instituţiile de învăţământ ale MAI” are loc fu-
zionarea Academiei Naţionale de Poliţie ,,Ştefan cel Mare” cu Şcoala Medie 
Specială de Poliţie din or. Chişinău. Un act de semnificație majoră a consti-
tuit adoptarea (HG Republicii Moldova nr. 746 din12.06.2002) Concepţiei 
de pregătire a cadrelor de jurişti pentru sistemul organelor afacerilor inter-
ne. Drept urmare, a fost constituită a nouă structură a Academiei „Ştefan 
cel Mare” care includea: Liceul de Cadeţi „Sfântul Gheorghe”, Colegiul de 
Poliţie „Dimitrie Cantemir”, facultăţi, institute ca unităţi funcţionale, cate-
dre, laboratoare şi alte subdiviziuni. Modernizarea procesului de pregătire a 
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cadrelor în Academia ,,Ştefan cel Mare” a devenit un imperativ al timpului. 
Aderarea Republicii Moldova în 2005 la Procesul de la Bologna a determinat 
implementarea standardelor educaţionale europene și practicilor moderne de 
instruire în procesul de pregătire a cadrelor de înaltă calificare. 

2.4. Organele securității statului
Sistemul organelor securităţii statului a Republicii Moldova se constitu-

ie din Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul 
de Protecţie şi Pază de Stat, Poliţia de Frontieră  din subordinea Ministe-
rului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, care îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu legile respective, precum şi din instituţiile de învăţământ 
şi alte instituţii şi organizaţii nemilitarizate ale organelor securităţii statului.

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Proclamarea independenţei Republicii Moldova a determinat necesita-
tea constituirii organelor securității statului. Astfel, la 9 septembrie 1991 
preşedintele Republicii Moldova emite Decretul nr. 196 „Cu privire la li-
chidarea Comitetului Securităţii de Stat al Republicii Moldova şi crearea 
Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii Moldova”. La 16 septem-
brie 1991, Guvernul Republicii Moldova aprobă structura noului minis-
ter și atribuțiile de bază, iar la 6 aprilie 1992 prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 242 este aprobat Regulamentul Ministerului Se-
curităţii Naţionale al Republicii Moldova şi unele măsuri privind activita-
tea de serviciu şi protecția socială a militarilor din cadrul Ministerului. În 
anul 1993 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 125 Direcţia 
contraspionaj din Ministerul Apărării al Republicii Moldova se transferă 
în cadrul Ministerului Securităţii Naţionale, fiind subordonată nemijlocit 
Comandantului Suprem al Forţelor Armate. Dezvoltarea continuă a cadru-
lui juridic privind activitatea organelor de securitate a fost marcată prin 
adoptarea în anul 1995 a Legii nr. 618 din 31.10.1995 securității statului, 
Legii nr. 619 din 31.10.1995 privind organele securității statului, precum 
și a Concepției securității naționale din 29.06.1995. La finele anului 1998, 
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat decizia de a reforma Ministerul 
Securităţii Naţionale al Republicii Moldova. Ulterior, la 16 noiembrie 1999 
Parlamentul Republicii Moldova a legiferat modificarea Legii cu privire la 
Guvern, nr. 676-XIV, prin care Ministerul Securităţii Naţionale a fost reor-
ganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate, iar la 23.12.1999 a adoptat 
Legea nr. 753-XIV cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova.
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În contextul reformării organelor de securitate se înscrie: retragerea, la 
18 ianuarie 2000, din componenţa Serviciului de Informații și Securitate 
a Departamentului Trupelor de Grăniceri şi reorganizarea acestuia într-o 
entitate autonomă; constituirea în subordinea Serviciului de Informații și 
Securitate (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 735 din 11 iunie 
2002) a Centrului telecomunicații speciale întru protejarea informaţiilor 
importante pentru stat (retras din subordinea SIS prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 84 din 13.02.2010); constituirea în cadrul Serviciului de Informații 
și Securitate (Hotărârea Guvernului nr. 1192 din 10 septembrie 2002), în 
baza Centrului de Instruire, a Institutului Naţional de Informaţii şi Secu-
ritate, cu statut de instituţie de învăţământ superior, în vederea pregătirii 
şi perfecţionării cadrelor în domeniul asigurării securităţii statului, activi-
tăţii informative, contrainformative, operative de investigaţii atât pentru 
necesităţile Serviciului, cât şi pentru necesităţile altor organe ale sectorului 
naţional de securitate, autorităţi publice şi instituţii de stat cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţionale, precum şi pentru servicii speciale străine; 
retragerea statutului de organ de urmărire penală (Legea nr. 177-XVI din 
22 iulie 2005); crearea Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii 
şi Securitate (Hotărârea Guvernului RM nr. 1295 din 13 noiembrie 2006) 
structură abilitată cu dirijarea, coordonarea şi realizarea măsurilor de com-
batere a terorismului; adoptarea Legii nr. 170 din 19 iulie 2007 privind 
statutul ofiţerului de informaţii şi securitate;  

În conformitate cu prevederile Legii 619 din 31.10.1995 privind orga-
nele securităţii statului (art. 14, alin. 1) şi Legii nr. 753 din 23.12.1999 pri-
vind Serviciul de Informaţii şi Securitate (art. 1, alin. 1) Serviciul de Infor-
maţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul de stat specializat în 
domeniul asigurării securităţii de stat. Activitatea Serviciului de Informaţii 
şi Securitate este coordonată de către preşedintele Republicii Moldova, în 
limitele competenţei sale, şi este supusă controlului parlamentar. Serviciul 
reprezintă un organ unitar centralizat, constituit din subunităţile aparatului 
central al Serviciului şi organele lui teritoriale.

Atribuţiile Serviciului de Informații și Securitate (art. 7 din Legea nr. 753 
din 23.12.1999) sunt: elaborarea şi realizarea, în limita competenţei sale, a 
unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea 
acţiunilor care, conform legislaţiei, periclitează securitatea de stat, publică şi 
a persoanei etc.; protecţia secretului de stat, exercitarea controlului privind 
asigurarea păstrării şi prevenirii scurgerii informaţiilor ce constituie secret 
de stat şi altor informaţii  importante pentru stat; crearea, asigurarea funcţio-
nării şi securităţii sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, elaborarea 
strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării şi 
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asigurării funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de telecomunicaţii; 
desfăşurarea activităţii de combatere a terorismului, finanţării şi asigurării 
materiale a actelor teroriste; asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor 
efectuate prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, cu utilizarea 
unor mijloace tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, la echipamen-
tul furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.   

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce ţin de asigurarea securităţii de stat, 
Serviciul de Informaţii şi Securitate desfăşoară (art. 8 din Legea nr. 753 din 
23.12.1999): activităţi informative; activităţi contrainformative; combaterea 
infracţiunilor ale căror urmărire penală sunt atribuite, conform legislaţiei, 
Serviciului de Informaţii şi Securitate. Alte atribuţii în domeniul combaterii 
criminalităţii pot fi acordate Serviciului de Informaţii şi Securitate prin legi şi 
alte acte normative. Actualmente în contextul evoluţiei principalelor riscuri 
şi ameninţări privind securitatea naţională şi angajamentelor Republicii Mol-
dova în vederea consolidării mediului general de stabilitate a fost adoptată 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 230 din 10.10.2013 privind 
aprobarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate 
şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a Ser-
viciului de Informaţii şi Securitate. Procesul de reformare a Serviciului de 
Informaţii şi Securitate urmează a fi realizat prin sporirea calităţii politicilor 
instituţionale şi a managementului funcţional, prin antrenarea mai eficien-
tă a potenţialului uman, informativ, contrainformativ şi operativ-tehnic în 
soluţionarea sarcinilor de competenţă, prin crearea şi implementarea de noi 
sisteme de culegere şi prelucrare a informaţiilor relevante pentru asigurarea 
securităţii naţionale, prin flexibilizarea cadrului de acţiune şi anihilarea facto-
rilor ce creează disfuncţii în mecanismul operaţional şi administrativ. Scopul 
reformării Serviciului constă în consolidarea capacităţilor de asigurare efici-
entă a securităţii naţionale a Republicii Moldova (Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 230 din 10.10.2013, Capitolul II, pct. 12). Strategia 
de reformare a Serviciului este axată pe amplificarea dimensiunii calitative a 
activităţii acestuia, pe optimizarea funcţională şi pe ameliorarea proceselor 
de management, cu delimitarea clară a competenţelor şi responsabilităţilor 
instituţionale, atât în plan naţional, cât şi departamental, exercitarea efici-
entă şi transparentă a atribuţiilor. Strategia propune realizarea următoarelor 
obiective generale (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 230 din 
10.10.2013, Capitolul II, pct. 13): asigurarea independenţei în activitate; efi-
cientizarea capacităţilor instituţionale în domeniile de activitate; responsabi-
lizarea în raport cu societatea şi consolidarea controlului democratic asupra 
Serviciului. 
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Serviciul Protecție și Pază de Stat 

Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, iniţial numit Serviciul de Pază al 
Preşedintelui, a fost creat la 27 ianuarie 1992, prin Decretul nr. 7 al Pre-
şedintelui Republicii Moldova, cu statut de entitate în domeniul securităţii 
statului, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor Republicii Mol-
dova. La acel moment, Serviciul era o subdiviziune specială independentă 
în cadrul Ministerului Securităţii Naţionale cu subordonare directă preşe-
dintelui Republicii Moldova. La 6 mai 1994, prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 133, a fost creat Serviciul de Securitate al preşedin-
telui Republicii Moldova – Serviciu special, independent, la fel, în subordi-
nea preşedintelui Republicii Moldova. La 28 ianuarie 1998 a fost adoptată 
Legea nr. 1457 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, fiind 
adoptată ulterior şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 216 din 
26 februarie 1998 „Cu privire la instituirea Serviciului de Protecţie şi Pază 
de Stat”, Serviciul fiind transferat în subordinea Guvernului. Mai târziu, la 
13 iunie 2008, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire 
la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, instituția fiind din nou în subordi-
nea preşedintelui Republicii Moldova. Actualmente, Serviciul de Protecţie 
şi Pază de Stat, în temeiul Legii Nr. 134 din 13.06.2008, este o autoritate 
administrativă centrală din sistemul organelor de drept cu atribuţii în do-
meniul securităţii statului, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor 
Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în Republi-
ca Moldova, a membrilor lor de familie, în limitele competenţelor legale, 
precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora.

Poliţia de Frontieră din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne

Imediat după proclamarea suveranității şi independenței Republicii 
Moldova s-au inițiat măsuri urgente de organizare a pazei frontierei de stat 
a Republicii Moldova. În conformitate cu prevederile Decretului Preşe-
dintelui Republicii Moldova nr. 190 din 3.09.1991 s-a statuat că sectorul 
de vest al frontierei trece sub jurisdicţia totală a Republicii Moldova, iar 
toate edificiile, armamentul, muniţiile si alte bunuri ale detaşamentului de 
grăniceri nr. 22 „Nijnednestrovschii’’ au fost declarate drept proprietate a 
Republicii Moldova şi au trecut sub jurisdicţia statului. Conform Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova, paza frontierei de stat a Republicii Mol-
dova a fost încredinţată Ministerului Securităţii Naţionale cu subordonarea 
întregului efectiv al subunităţilor Trupelor de Grăniceri ale URSS, disloca-
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te pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta a constituit primul pas pe calea 
creării Trupelor de Grăniceri ale Republicii Moldova. 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova din 23 decembrie 1999, 
Trupele de Grăniceri sunt reorganizate în Departamentul Trupelor de Gră-
niceri. Ulterior, la 18 ianuarie 2000, Departamentul Trupelor de Grăniceri 
al Republicii Moldova este retras din subordinea Ministerului Securităţii 
Naţionale şi constituit într-o structură independentă. În 2005, prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 357 din 23.04.2005 Departamentul Trupelor de Gră-
niceri este reorganizat în Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova. În 
același an, 2005, a fost lansată Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la 
Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina. Ceva mai târziu, în 2006, în 
cadrul Serviciului Grăniceri a fost deschis Biroul Teritorial al Misiunii de 
Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM). Subliniem că un 
eveniment istoric privind frontiera de stat a Republicii Moldova se referă 
la scoaterea (februarie-martie 2010) sârmei ghimpate de la frontiera cu Ro-
mânia, act care a reprezentat un simbol al vocației europene a poporului 
Republicii Moldova. 

Adoptarea și implementarea Strategiei naţionale de management in-
tegrat al frontierei de stat (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr.  1210 din 27.12.2010) a constituit o premisă importantă pentru semnarea 
Acordului de Asociere cu UE şi liberalizarea regimului de vize cu statele 
UE. Strategia a avut ca efect și reorganizarea Serviciului Grăniceri în Po-
liţia de Frontieră (Legea Republicii Moldova nr. 283 din 28.12.2011, în 
vigoare din 01.07.2012) cu subordonarea acesteia Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova. Actualmente, Poliţia de Frontieră, conform 
prevederilor Legii Republicii Moldova Nr. 283 din 28.12.2011, este orga-
nul administraţiei publice, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 
care exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul ma-
nagementului integrat al frontierei de stat, al combaterii migraţiei ilegale şi 
a criminalităţii transfrontaliere. 

Serviciul Vamal 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul 
organelor de drept şi de securitate a statului având misiunea de a  asigura 
securitatea economică a ţării prin  colectarea eficientă a taxelor şi impozi-
telor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi 
protejarea societăţii, aplicând uniform şi imparţial legislaţia vamală. Siste-
mul vamal naţional este constituit imediat după proclamarea independen-
ţei şi suveranităţii Republicii Moldova prin Decretul Preşedintelui nr.  189 
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din 03.09.1991 „Cu privire la subordonarea instituţiilor vamale situate 
pe teritoriul Republicii Moldova”. Prin acest decret se dispunea trecerea 
entităților vamale dislocate pe teritoriul țării sub jurisdicția Guvernului 
Republicii Moldova. În prima etapă, în anul 1992, birourile vamale Un-
gheni şi Leuşeni au fost reorganizate şi create patru birouri vamale noi la 
frontiera cu România: Sculeni, Costeşti, Cahul şi Giurgiuleşti. În același 
an au fost întemeiate 22 puncte de control vamal la frontiera Republicii 
Moldova cu Ucraina. 

Primul Cod vamal – actul legislativ de bază care reglementează orga-
nizarea şi funcționarea sistemului vamal a fost adoptat la 09.03.1993, în 
redacţie nouă la 20 iulie 2000. În anul 1994 Republica Moldova a devenit 
membru cu drepturi depline a Organizaţiei Mondiale a Vămilor. În urma 
războiului de la Nistru, în teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistru-
lui, prin secesiune a fost instaurat un regim separatist, neconstituțional, care 
controlează de facto acest teritoriu, inclusiv linia de frontieră cu Ucraina. 
În aceste condiții, zona în cauză a devenit un adevărat focar de infracțiuni 
transfrontaliere, inclusiv trafic de fiinţe umane, trafic de droguri, contra-
bandă, spălre de bani, alte ilegalități se săvârșeau de-a lungul celor 1 222 
km ai frontierei moldo-ucrainene, sector ne- controlat de Guvernul Repu-
blicii Moldova. Astfel, în anul 2005, la solicitarea comună a preşedinţilor 
Republicii Moldova şi Ucrainei, adresată Comisiei Europene, a fost lansată 
Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina 
(EUBAM). Misiunea EUBAM este finanţată în întregime de Uniunea Eu-
ropeană în contextul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, 
iar Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) este partenerul său de 
implementare. EUBAM reprezintă un organ consultativ, tehnic, mandatat să 
consolideze capacităţile de gestionare a frontierei a partenerilor săi – servi-
ciile vamale şi grăniceri, organele de ocrotire a legii şi agenţiile de stat din 
Republica Moldova şi Ucraina. Valorile de bază ale Misiunii EUBAM sunt: 
neutralitate, parteneriat, încredere, rezultate, serviciu şi transparenţă.

Oferind susţinere cuprinzătoare partenerilor săi în domeniul celor mai 
bune practici europene, prin intermediul Oficiului Central din Odessa şi a 
celor şase oficii teritoriale situate la frontiera moldo-ucraineană, Misiunea 
EUBAM prevede ca procedurile vamale şi de frontieră aplicate vor urma 
standardele predominante în Uniunea Europeană. Mandatul Misiunii a fost 
extins deja de trei ori (în 2007, 2009 şi 2011) și expiră la 30 noiembrie 
2015. Pe parcursul ultimilor ani de activitate organele vamale au înregistrat 
o dezvoltare continuă şi stabilă, perfecţionându-şi formele de activitate, 
însuşind tehnologii moderne și practici internaționale avansate. 
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Un instrument important de colaborare internaţional operaţională con-
stituie Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în sud-estul Europei 
(SECI) pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, Bucureşti, Ro-
mânia. Centrul SECI este o structură de colaborare operaţională, care reu-
neşte vama şi poliţia statelor-membre într-o interacţiune directă, conducân-
du-se în activitatea sa de recomandările Organizaţiei Mondiale a Vămilor 
(OMV) şi INTERPOL. Misiunea Centrului SECI este susţinerea eforturilor 
comune ale statelor-membre în ceea ce priveşte combaterea infracţionali-
tăţii transfrontaliere, în scopul de a îmbunătăţi climatul de afaceri şi inves-
tiţional în Europa de Sud-Est şi, respectiv, de a obţine stabilitatea politică 
şi economică în regiune. În cadrul Centrului SECI, din partea Republicii 
Moldova activează un ofiţer de legătură al Serviciului Vamal şi unul al Mi-
nisterului Afacerilor Interne, prin intermediul cărora se realizează nemijlo-
cit cooperarea cu autorităţile de resort ale altor state în vederea combaterii 
infracţionalităţii transfrontaliere, în special pe calea schimbului operativ de 
informaţii relevante.

2.5. Alte organe de ocrotire a dreptului

Centrul Național Anticorupție

Crearea Centrului a fost determinata, în primul rând, de necesitatea edi-
ficării unei structuri de stat eficiente, scopul principal al căreia este comba-
terea infracţiunilor economice şi corupţiei în Republica Moldova. Preveni-
rea lor este o sarcină prioritară pentru organele de ocrotire a normelor de 
drept. O altă cerinţă, nu mai puţin importantă, a fost necesitatea optimizării 
structurii şi activităţii organelor de control. Din experienţa anilor trecuţi, 
nu se reuşea soluţionarea problemelor privind infracţionalitatea economică, 
sporirea rezultatelor în combaterea ei din mai multe cauze, dintre care pot 
fi menţionate cele mai importante: dublarea funcţiilor de către diferite in-
stituţii de stat, pe de o parte, și ineficiența interacţiunii între ele, pe de alta. 
În consecinţă, se înregistra un număr considerabil de controale și revizii 
tendenţioase și inoportune, care nu aveau niciun efect asupra nivelului cri-
minalităţii în economie și sustrăgeau de la activitate agenţii economici. Fie-
care organ de control avea competențele proprii, subordonarea sa ierarhică. 
Odată cu adoptarea Legii 1104/06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice și Corupţiei / Centrul Naţional Anticorupţie, în 
Republica Moldova a fost creată o instituţie având un sistem complex de 
descoperire a infracţiunilor economice, începând cu obţinerea și documen-
tarea informaţiilor operative, efectuarea actului de revizie și control, inten-
tarea dosarului penal, urmărirea penală și transmiterea dosarului în instanţa 
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de judecată. Centrul a fost creat ca urmare a fuzionării Departamentului 
Control Financiar și Revizie al Ministerului Finanţelor; Direcţiei anticorup-
ţie a Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate și Corupţiei, 
precum și a Direcţiei poliţiei economico-financiare a Inspectoratului Gene-
ral de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne și a Gărzii Financiare, care 
era subordonată Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Începând cu 6 iunie 2002, în Republica Moldova a fost înfiinţat un or-
gan de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infrac-
ţiunilor economico-financiare şi fiscale, precum şi a corupţiei – Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Crearea unui organ 
specializat în combaterea corupţiei şi infracţiunilor economice a fost deter-
minată şi de standardele europene integraţioniste, care impun necesitatea 
existenţei organelor anticorupţie specializate. În aşa mod, Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a constituit un imperativ al 
timpului, activitatea instituţiei, iniţial, vizând preîntâmpinarea, descoperi-
rea, cercetarea, eliminarea contravenţiilor şi infracţiunilor economico-fi-
nanciare şi fiscale; contracararea corupţiei şi protecţionismului; contraca-
rarea legalizării bunurilor şi spălării banilor obţinuţi în mod ilicit, efectua-
rea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor 
de acte normative ale Guvernului, în vederea corespunderii lor cu politica 
statului de prevenire şi combatere a corupţiei. La 13 decembrie 2002 a 
avut loc reorganizarea Centrului şi s-a aprobat o nouă schemă de încadrare, 
conform căreia subdiviziunile instituţiei erau amplasate teritorial în oraşele 
Chişinău, Bălţi, Edineţi, Soroca, Ungheni, Orhei, Hânceşti, Căuşeni, Cahul 
şi Comrat. Această structură a fost funcţională până la 13 mai 2004, când 
a avut loc reorganizarea Centrului, cu reducerea unor subdiviziuni, ca re-
zultat fiind lichidate 8 direcţii generale teritoriale. Astfel, din cele 9 subdi-
viziuni teritoriale au rămas în componenţa Centrului numai două: Direcţia 
generală teritorială Bălţi şi Direcţia generală teritorială Cahul. La 25 mai 
2012, Parlamentul a adoptat Legea nr.120 privind modificarea şi comple-
tarea unor acte legislative, prin care a fost reformat C.C.C.E.C., devenit 
Centrul Naţional Anticorupţie (C.N.A.) de la 1 octombrie 2012, structură 
independentă în activitatea sa, care se supune doar legii. C.N.A. prezintă 
rapoarte Parlamentului şi Guvernului, directorul se numeşte şi se destituie 
din funcţie de către Parlament, în baza unor criterii stabilite explicit. Com-
petenţa C.N.A. ţine de prevenirea corupţiei şi de combaterea infracţiunilor 
de corupţie, infracţiunilor conexe acestora, infracţiunilor de spălare a bani-
lor şi de finanţare a terorismului.
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Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

Sistemul pentienciar, în perioada de până la 1996, se regăsea în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Ca structură specia-
lizată, Direcția Instituțiilor penitenciare, asigură aplicarea sancţiunilor pri-
vative de libertate, a măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului contra-
venţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor, sistemul 
penitenciar, urmărind asigurarea ordinii de drept şi siguranţei în instituţiile 
de detenţie. Reforma sistemului penitenciar a început cu anul 1996, imediat 
după trecerea Direcţiei Instituţiilor Penitenciarelor în subordinea Ministeru-
lui Justiţiei, și reorganizarea în Departamentul Instituţiilor Penitenciare al 
Republicii Moldova. Procesul de reformare continuă a sistemului peniten-
ciar a marcat constituirea unui cadru normativ-legislativ modern, orientat 
spre standardele euroconforme a unui stat democratic şi de drept, fiind 
adoptate şi ulterior completate şi/sau expuse într-o redacţie nouă: Legea 
cu privire la sistemul penitenciar; Codul de executare; Statutul executării 
sancţiunilor penale de către condamnaţi; Concepţia reformării sistemului 
penitenciar, precum şi un şir de acte normative menite să pună în aplicare 
prevederile normative elaborate şi să asigure progresul reformelor. Astăzi, 
sistemul penitenciar al Republicii Moldova, în tendinţa continuă de deschi-
dere şi democratizare, întreprinde eforturi considerabile cu privire la spori-
rea gradului de transparenţă a activităţii sistemului, în mod special cu mass-
media, urmărindu-se crearea unei imagini veridice şi corecte în societate. 

Avocatura 

După proclamarea independenţei Republicii Moldova, reorganizarea 
instituţiei avocaturii devine o necesitate obiectivă în cadrul reformei judi-
ciare şi de drept, iar Regulamentul avocaturii RSS Moldoveneşti din 21  no-
iembrie 1980 era depăşit de timp prin faptul organizării unei avocaturi de 
alternativă. în cadrul discuţiilor privind concepţia reformei judiciare în Re-
publica Moldova. În 1992, conform lui A. Barbăneagră și L. Lozovanu, 
„...au devenit o realitate Colegiul avocaţilor de alternativă și cooperativele 
juridice, al căror statut juridic, mod de formare şi componenţă de cadre 
nu le permit în majoritatea cazurilor de a acorda ajutor juridic la timp şi 
calificat, lipseşte controlul asupra calităţii lucrului lor”, fiind stabilită nece-
sitatea de a forma o asociaţie de autoconducere, care va asigura eliberarea 
licenţelor cu drept de a se ocupa cu activitatea de avocat, respectarea de 
către avocaţi a eticii profesionale, va avea drept de a intenta proceduri dis-
ciplinare şi de a aplica sancţiuni disciplinare, inclusiv pierderea licenţelor, 
va acorda ajutor metodic şi la organizare profesională.
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Prin „Concepţia reformei judiciare şi de drept” adoptată la 21 iunie 1994, 
s-a statuat că asistenţa va fi asigurată de avocatură – organizaţii (asociaţii) 
autonome de asistenţă juridică create pe principiile de independenţă profe-
sională şi autogestionare, de servicii de consultanţă juridică-private. Statul 
trebuie să garanteze finanţarea asistenţei juridice acordate unor categorii de 
cetăţeni în condiţiile legii (minori, invalizi, bătrâni etc.). Asistenţa juridică 
pentru agenţii economici va fi acordată de către serviciile de consultanţă 
juridică, avocaţi, unităţi particulare de profil. Chestiunile privind asistenţa 
juridică a cetăţenilor şi agenţilor economici ar putea fi reglementată printr-o 
lege specială – Legea privind asistenţa juridică. Deși au existat numeroase 
inițiative, acestea au rămas doar la nivel de polemică, abia la 13 mai 1999 
fiind adoptată Legea nr. 395/13.05.1999 cu privire la avocatură, care defi-
neşte avocatura ca o asociaţie profesională benevolă de jurişti care exercită 
profesia de avocat, menţionându-se în continuare că profesia de avocat se 
exercită numai de membrii Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova şi 
numai de persoana care a obţinut licenţa respectivă în conformitate cu le-
gislaţia, iar licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se acordă de către 
Ministerul Justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii Avocaţilor, sintagma 
„la  propunerea Consiliului Uniunii Avocaţilor” fiind declarată neconstitu-
țio nală de către Curtea Constituţională (Hotărârea Curţii Constituţionale 
privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 395-XIV 
din 13 mai 1999 „Cu privire la avocatură”, nr. 8 din 15.02.2000).

Prin prisma declarării neconstituţionalităţii a unei părţi importante din 
Legea cu privire la avocatură nr. 395-XIV din 13 mai 1999, legiuitorul a ac-
ceptat calea elaborării unei noi legi, activitate concretizată prin adoptarea la 
19 iulie 2002 a noii Legi nr. 1260/19.07.2002 cu privire la avocatură. Noua 
lege cu privire la avocatură, definește avocatura în Republica Moldova ca 
fiind o instituţie de drept independentă a societăţii civile, menită să asigure, 
pe bază profesională, acordarea de asistenţă juridică calificată persoanelor 
fizice şi juridice, în scopul apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor 
legitime, precum şi al asigurării accesului la înfăptuirea justiţiei. Exerci-
tarea profesiei de avocat (acordarea asistenţei juridice) este liberă şi inde-
pendentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, iar profesia de avocat se 
exercită, la discreţia fiecărui avocat, în cadrul unor birouri individuale de 
avocaţi sau birouri asociate de avocaţi, avocatul fiind în drept să-şi aleagă 
şi să schimbe de sine stătător forma de exercitare a profesiei. Avocatura 
suportă ajustări esențiale prin modificările operate în anii 2008–2010, când 
este introdusă în lege modalitatea admiterii la stagiul profesional, schim-
barea denumirii birourilor individuale de avocați în „cabinetul avocatului”, 
reorganizarea avocaților pe barouri, a căror circumscripții corespund ni-
velurilor curților de apel, dar și punându-se accent pe ținuta vestimentară.
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Notariatul

Anterior obținerii independenței statului Republica Moldova, notariatul 
era reglementat prin Legea RSSM cu privire la notariatul de stat, aprobată 
prin Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM nr. 1015-VIII din 05.07.1974. 
Această situație s-a perpetuat până la adoptarea Legii cu privire la notariat 
nr. 1153-XIII la 11.04.1997, în vigoare din 16.09.1997. Prin această lege 
notariatele de stat au fost organizate ca organe administrative cu atribuţii 
specifice procedurii necontencioase. Activitatea notarială era coordonată 
de Ministerul Justiţiei, iar notarii de stat - consideraţi ca funcţionari publici. 
Decentralizarea economică şi tranziţia spre o economie de piaţă au impus 
o nouă organizare notarială și implicit o nouă Lege nr. 1453/08.11.2002 
cu privire la notariat. Conform Legii cu privire la notariat, acesta devine o 
instituţie publică de drept abilitată să asigure, în condiţiile legii, ocrotirea 
drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor şi statului prin îndeplinirea 
de acte notariale în numele Republicii Moldova.

Activitatea notarială are un caracter complex depăşind constatarea unor 
raporturi juridice civile sau comerciale nelitigioase, având largi implicaţii 
şi asupra certificării unor împrejurări de fapt, precum şi a altor operaţiuni 
specifice (efectuarea şi legalizarea traducerilor, primirea documentelor la 
păstrare etc.). Sfera largă a competenţei notarilor relevă, neîndoielnic, şi 
importanţa activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. Înlăturarea interdic-
ţiilor sau restrângerilor de drepturi privitoare la dobândirea unor bunuri şi 
valori a dus la creşterea considerabilă a volumului de operaţiuni notariale, 
fapt ce a şi determinat organizarea pe baze noi a activităţii notariale. În 
2003 este adoptată Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru 
servicii notariale (Legea nr. 271/27.06.2003), care va crea niște criterii mai 
clare privind plățile percepute pentru serviciile acordate de notari. O amplă 
reformă a notariatului a avut loc în perioadele ulterioare adoptării legii, în 
special referindu-ne la anul 2009, când a fost făcută obligatorie asigurarea 
de răspundere materială a notarilor, dar și când a fost lichidată instituția no-
tarilor de stat. Un alt aspect important care a fost introdus ține de teritoriul 
de activitate al notarilor, astfel notarul fiind obligat să activeze în teritoriul 
de activitate pentru care a promovat concursul pentru suplinirea locurilor 
vacante de notar. Schimbarea teritoriului de activitate a notarului se face 
exclusiv prin concurs pentru locul declarat vacant (Legea nr. 63/01.04.2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1453-XV din 8.11.2002 cu pri-
vire la notariat).
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3. Respectarea drepturilor omului

Indubitabil, atunci când ne referim la mecanisme de asigurare a dreptu-
rilor omului, în primul rând, aceasta se asociază cu instituţia ombudsmanu-
lui. În acest sens, Republica Moldova nu constituie excepţie, astfel Legea 
cu privire la avocaţi parlamentari nr. 1349-XIII  din  17.10.1997 a activat pe 
teritoriul Republicii Moldova în perioada 17.10.1997 – 03.04.2014, ulterior 
fiind succedată de Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). 
În calitate de temei al adoptării de către Republica Moldova a Legii nr.  1349-
XIII  cu privire la avocaţi parlamentari a servit adeziunea sa la Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului şi la alte acte juridice internaţionale cu pri-
vire la drepturile omului, luând în considerare că, în conformitate cu Statutul 
O.N.U., statul este obligat să stimuleze respectarea drepturilor şi libertăţilor 
omului, ţinând cont de necesitatea de a garanta tuturor cetăţenilor Republi-
cii Moldova dreptul la apărarea drepturilor şi libertăţilor lor constituţionale. 
Prin urmare, adoptarea acestui act normativ consfinţeşte începutul efortului 
Republicii Moldova în contextul asigurării drepturilor şi libertăţilor omului 
exigenţelor impuse de actele normative şi organismele internaţionale în do-
meniu. Iniţial Legea cu privire la avocaţi parlamentari nr. 1349-XIII prevedea 
că Parlamentul numeşte 3 avocaţi parlamentari, egali în drepturi. Încă la 12 
decembrie 1990, legislativul RSSM a ratificat prevederile Convenției ONU 
cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20 noiembrie 1989, intrând în 
vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. În acest context, la 
20 martie 2008, prin  modificările operate, a fost introdus mandatul Avocatu-
lui parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului.

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) – instituţie si-
milară institutelor european şi internaţional ale ombudsmanilor, în calitate 
de mecanism nejudiciar important de apărare a drepturilor omului în Re-
publica Moldova. CpDOM a fost format din 4 avocaţi parlamentari şi din 
funcţionari, care asigură avocaţilor parlamentari asistenţă organizatorică, 
informaţională, ştiinţifico-analitică, economico-financiară, precum şi patru 
Reprezentanţe amplasate în: Bălţi, Cahul şi Comrat (Unitatea Teritorială Au-
tonomă ,,Gagauz-Yeri’’) şi Varniţa, activând ca subdiviziuni teritoriale ale 
instituţiei. La 3 aprilie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 52 cu privire la 
Avocatul Poporului (Ombudsmanul), conform căreia, Parlamentul numeşte 
doi Avocaţi ai Poporului autonomi unul faţă de celălalt, dintre care unul este 
specializat în problemele de protecţie a drepturilor şi libertăţilor copilului. 
De asemenea, Oficiul Avocatului Poporului a devenit succesorul de drept al 
Centrului pentru Drepturile Omului. Avocatul Poporului reprezintă instituţia 
de drept şi mecanism juridic eficace având menirea de a contribui la apăra-
rea drepturilor şi libertăţilor omului prin prevenirea încălcării acestora, prin 
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monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului la nivel naţional, prin perfecţionarea legislaţiei ce 
ţine de domeniul drepturilor şi libertăţilor omului, prin colaborarea internaţi-
onală în acest domeniu, prin promovarea drepturilor şi libertăţilor omului şi 
a mecanismelor de apărare a acestora, prin aplicarea procedeelor reglemen-
tate de prezenta lege. Rapoartele CpDOM (în perioada 2010–2013) indică 
asupra faptului că cele mai frecvente motive de adresare la CpDOM sunt 
legate, de pretinsele încălcări ale dreptului la acces liber la justiţie, dreptul 
la asistenţă şi protecţie socială, la proprietate privată şi muncă, precum şi 
nerespectarea dreptului la securitate şi demnitate personală.

Pe lângă Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a fost instituit un 
consiliu consultativ, care are menirea de a acorda consultanţă şi asistenţă în 
exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în calitate de Mecanism Naţi-
onal de Prevenire a Torturii, precum şi atribuţiile directe în monitorizarea fe-
nomenului torturii şi altor pedepse ori tratamente crude sau inumane. În etapa 
actuală de dezvolate, potrivit datelor statistice ale organelor specializate în 
monitorizarea respectării drepturilor şi libertăţilor omului, tortura și relele tra-
tamente aplicate de colaboratorii de poliție continuă să reprezinte un fenomen 
periculos în Republica Moldova. Este important de a conștientiza că tortura 
comportă consecințe negative atât pentru victime, cât și pentru persoanele ce 
utilizează aceste practici în activitatea lor profesională. În acest context, Me-
canismului Național de Prevenire a Torturii îi revine nu numai misiunea de a 
efectua vizite inopinate în structurile subordinate poliției, dar și promovarea 
toleranței zero față de tortură, tratamente inhumane și degradante. 

Pentru a sesiza starea însăşi a societăţii civile faţă de situaţia respectă-
rii drepturilor omului considerăm necesar de a urmări evoluţia numărului 
de plângeri adresate contra Republicii Moldova. Astfel, potrivit raportului 
Centrului de Resurse Juridice din 1998 până în 2013, CtEDO a înregistrat 
9,700 de cereri îndreptate împotriva Moldovei. La 31 decembrie 2013, 1,442 
dintre acestea (14,9%) încă aşteptau să fie examinate. Acestea reprezentau 
1.4% din totalul cererilor pendinte (99,900). Spre deosebire de anii prece-
denţi, în ceea ce priveşte numărul cererilor pendinte, Moldova nu se mai află 
printre primele 10 ţări (în anul 2012, Moldova se afla pe locul 9, cu 3,256 de 
cereri pendinte). Cele relatate, ne permit de a concluziona că situaţia respec-
tării drepturilor omului este una precară în Republica Moldova, autorităţile 
urmează să îndrepte eforturile spre ameliorarea situaţiei în domeniu. 

Valeriu CUȘNIR, 
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar
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POLITICI ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI 

1. Perindarea paradigmelor de administrare şi a politicilor 
din domeniul ştiinţei în Republica Moldova

Implementarea politicilor publice se asigură prin actele legislative, actele 
normative ale Guvernului şi ale autorităţilor administraţiei publice centrale, 
care reprezintă instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a soluţiilor 
de dezvoltare economică şi socială a ţării.

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, prima în ierarhia in-
strumentelor de implementare a politicilor publice, inclusiv a celor din do-
meniul ştiinţei, consacră expres: garantarea de către stat a libertăţii creaţiei 
ştiinţifice; contribuirea statului la păstrarea, la dezvoltarea, la propagarea re-
alizărilor ştiinţei naţionale şi mondiale; asigurarea de către stat a stimulării 
cercetărilor ştiinţifice.

Legea nr. 64 din 31.05.90 cu privire la Guvern (cu modificările şi com-
pletările ulterioare) prevede: 

1) printre direcţiile principale ale activităţii Guvernului: „elaborarea stra-
tegiei dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovarea politicii naţionale în dome-
niul ştiinţei, tehnicii, tehnologiei; rezolvarea problemelor reglementării de 
stat a progresului tehnico-ştiinţific”; 

2) principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul ştiinţei şi tehni-
cii: „promovarea politicii unitare în domeniul ştiinţei şi tehnicii, asigurând 
crearea bazei tehnico-materiale necesare dezvoltării lor; asigurarea elaboră-
rii şi realizării programelor de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, creând în acest 
scop fonduri republicane”.

Potrivit legii menţionate politicile în domeniul ştiinţei erau elaborate de 
Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului – (13.09.1990 – 30.05.1994), de Mi-
nisterul Economiei (din 24.03.97 Ministerul Economiei şi Reformelor) – 
(09.04.01.95 – 10.09.1998), de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii 
Moldova – (13.08.1998 – 02.03.2000), de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuarea 
Academia de Ştiinţe) – (22.06.2000 – 30.07.2004). Celelalte ministere erau 
în drept să elaboreze programe de dezvoltare tehnico-ştiinţifică şi social-eco-
nomică. 

În acelaşi timp, conform Statutului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 459 din 12.12.90, Academiei de Ştiinţe se incumba: stabilirea şi realiza-
rea în cadrul republicii a politicii ştiinţei în domeniul cercetărilor fundamen-
tale; organizarea activităţii ştiinţifice a tuturor instituţiilor din subordine pe 
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baza autoconducerii savanţilor; rezolvarea în mod independent a chestiunilor 
privind relaţiile de colaborare cu orice organe şi organizaţii ce activează în 
sfera ştiinţei, inclusiv cu centrele ştiinţifice de peste hotare; posibilitatea de 
a se pronunţa în mod independent şi deschis asupra proceselor de dezvoltare 
socială, economică şi ştiinţifico-tehnică, stării ecologice a ţării şi prezenta 
legislativului şi Guvernului propunerile şi recomandările corespunzătoare; 
executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice comandate de Guvern şi prezen-
tarea anuală Guvernului a dării de seamă despre activitatea sa.

În această ordine de idei, ne raliem opiniei prof. R. Dahrendorf, care con-
sideră că: „în măsura în care se au în vedere cercetările fundamentale, comu-
nitatea ştiinţifică are dreptul şi este obligată să promoveze politica proprie”; 
„savanţii trebuie să conştientizeze responsabilitatea lor, de care depinde au-
tonomia lor, iar politicienii trebuie să înţeleagă că această autonomie este o 
condiţie indispensabilă a responsabilităţii ştiinţei”. 

În scopul satisfacerii depline a cerinţelor populaţiei şi economiei naţio-
nale în produse, lucrări şi servicii, creării condiţiilor necesare pentru îndepli-
nirea obligaţiunilor statului, prevăzute în contractele şi acordurile încheiate 
în perioada de tranziţie la economia de piaţă, Hotărârea Guvernului nr.  9 
din 14.01.1991 cu privire la aprobarea comenzii de stat pentru anul 1991 
obliga: Guvernul, ministerele, departamentele de stat, autorităţile adminis-
traţiei publice locale, autorizate cu realizarea comenzii de stat – să asigure 
planificarea şi administrarea ştiinţei şi tehnicii în cadrul comenzii de stat; 
Academia de Ştiinţe - să asigure încheierea contractelor corespunzătoare cu 
organizaţiile respective. 

Vădit mai înguste au devenit competenţele Academiei de Ştiinţe în pe-
rioada imediat următoare. Potrivit Statutului Academiei de Ştiinţe, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 713 din 30.10.1992, Academia de Ştiinţe era 
cel mai înalt for ştiinţific din ţară care avea calitatea de persoană juridică, sta-
tut autonom şi funcţiona pe principii de autoadministrare. Academia de Şti-
inţe era responsabilă pentru formarea concepţiilor şi impulsionarea activită-
ţilor conceptuale vizând dezvoltarea sferei ştiinţifice şi tehnologice, participa 
la realizarea lor, contribuind la soluţionarea problemelor social-economice.

Recunoscând importanţa deosebită a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 
pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova în 
condiţiile trecerii la economia de piaţă, Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova nr. 89 din 15.04.1992 cu privire la stimularea cercetărilor ştiin-
ţifice fundamentale şi prioritare în condiţiile trecerii la economia de piaţă 
prevedea: scutirea de plata impozitului pe valoarea adăugată volumele cer-
cetărilor ştiinţifice şi lucrărilor experimentale de construcţie şi tehnologice, 
incluse în comanda de stat pentru anul 1992, finanţate de la bugetul republicii 
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şi efectuate de către instituţii şi organizaţii ştiinţifice, indiferent de subordo-
narea departamentală şi forma de gospodărire; stabilirea cu începere de la 1 
iulie 1992 a cotei taxei de asigurare socială de stat în volumul comenzii de 
stat pentru anul 1992 privind cercetările ştiinţifice fundamentale şi prioritare 
în proporţie de 30 la sută din fondul de retribuire a muncii.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 119 din 24.05.1992, 
pentru integrare a ştiinţei cu producţia în scopul stabilizării şi sporirii efici-
enţei producţiei sociale, a fost creat Consiliul Ştiinţifico-Industrial pe lângă 
preşedintele Republicii Moldova, care avea ca sarcini prioritare: participarea 
consultativă la formarea politicii economice de stat; stabilizarea şi dezvolta-
rea pe toate căile a economiei republicii; informarea operativă a preşedintelui 
Republicii Moldova despre starea de lucruri în această sferă; aprofundarea 
integrării ştiinţei cu producţia în scopul sporirii eficienţei producţiei sociale; 
elaborarea de recomandări privind extinderea activităţii economice externe 
şi atragerea investiţiilor străine; participarea la elaborarea proiectelor de acte 
legislative şi altor acte normative cu caracter economic; organizarea exper-
tizei lor independente; reprezentarea intereselor colectivelor de producţie, 
savanţilor, industriaşilor.

În scopul sporirii eficienţei folosirii potenţialului tehnico-ştiinţific în in-
teresul dezvoltării ştiinţifice şi social-economice a republicii, la propunerea 
Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova, prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 85 din 19.02.1993, au fost instituite noi titluri ştiinţifice şi didac-
tice: doctor (cu indicaţia domeniului ştiinţific); doctor habilitat (cu indicaţia 
domeniului ştiinţific); cercetător ştiinţific superior; conferenţiar universitar; 
profesor universitar. 

Pentru optimizarea administrării ştiinţei şi învățământului superior, prin 
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la unele măsuri de pro-
tecţie a potenţialului ştiinţific al Republicii Moldova nr. 201 din 26.11.1993:

1) pe lângă preşedintele Republicii Moldova a fost creat Consiliul Con-
sultativ pentru Problemele Ştiinţei, Învățământului Universitar şi Tehno-
logiilor Avansate;

2) pentru savanţii şi pentru cadrele didactice din instituţiile de cercetări 
ştiinţifice şi instituţiile de învățământ superior au fost stabilite suplimente 
lunare pentru persoanele care au grade ştiinţifice, îndemnizaţii lunare pentru 
membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe şi pensii 
pentru merite deosebite.

Potrivit decretului în cauză Guvernul era obligat: 
1) să prevadă în mod centralizat mijloace pentru abonarea la literatura 

ştiinţifică periodică străină; 
2) să prezinte în termen de două luni spre examinare Parlamentului Re-

publicii Moldova propuneri privind: stabilirea unor facilităţi fiscale pentru 
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instituţiile de cercetări ştiinţifice şi instituţiile de învățământ superior, pre-
cum şi pentru întreprinderile şi organizaţiile bugetare ce efectuează lucrări 
şi prestează servicii pentru instituţiile ştiinţifice şi de învățământ superior; 
acordarea creditelor pe termen lung pentru construcţia spaţiului locativ pen-
tru lucrătorii din domeniul ştiinţei şi din învățământul superior; extinderea 
condiţiilor de angajare pe bază de contract asupra savanţilor din instituţiile 
de învățământ superior şi instituţiile de cercetări ştiinţifice; 

3) să prevadă începând cu anul 1995 repartizarea alocaţiilor anuale pen-
tru ştiinţă în mărime de cel puţin 0,5 procente din Produsul Intern Brut.

Obiectivele enumerate evidenţiază starea critică a ştiinţei în Republica 
Moldova, condiţionată de finanţarea austeră. Mai mult ca atât, ele n-au fost 
realizate, deşi unele nu necesitau cheltuieli bugetare. Pentru asigurarea utili-
zării raţionale a potenţialului intelectual şi tehnico-ştiinţific, trasării şi reali-
zării direcţiilor prioritare ale politicii social-economice a statului, precum şi 
în scopul reglementării activităţii organelor consultative constituite pe lângă 
preşedintele Republicii Moldova a fost emis Decretul Preşedintelui Repu-
blicii Moldova nr. 10 din 26.01.1996, prin care a fost creat Consiliul pentru 
problemele ştiinţei şi dezvoltării umane durabile pe lângă preşedintele Repu-
blicii Moldova şi s-a pus în sarcina preşedintelui acestui Consiliu prezentarea 
pentru aprobare în termen de o lună a proiectului Regulamentului Consiliului. 

Potrivit acestui act normativ, Consiliul era un organ consultativ al preşe-
dintelui Republicii Moldova, care avea drept scop sporirea utilizării raţionale 
a potenţialului intelectual şi tehnico-ştiinţific, elaborarea propunerilor pentru 
trasarea şi realizarea direcţiilor prioritare ale politicii social-economice. 

Atribuţiile foarte largi îi dădeau Consiliului semnificaţia unui organ de 
administrare, deşi acesta îşi desfăşura activitatea pe baze obşteşti,. Astfel, 
Consiliul: examina şi soluţiona în mod colegial problemele, ținând cont de 
opinia publică, principiile democraţiei, legalităţii şi utilităţii sociale; aplica 
experienţa mondială în exercitarea principiilor ştiinţifice de administrare; 
elabora şi prezenta Preşedintelui Republicii Moldova mecanismul trans-
punerii în viaţă a propunerilor, coordonate cu organele de stat sau cu alte 
organe abilitate, acţiunilor de perspectivă pentru asigurarea dezvoltării şi 
implementării tehnologiilor avansate în domeniul ştiinţei, învățământului, 
economiei, sociologiei, protecţiei mediului ambiant, medicinii, culturii etc.

Prin intermediul comisiilor interramurale de experţi, Consiliul: examina 
propunerile privind evaluarea temelor de investigare, propuse pentru a fi in-
cluse în comanda de stat, privind cercetările finanţate de la bugetul statului; 
elabora programe de redresare a situaţiei şi contura perspectivele de dezvol-
tare a ştiinţei naţionale, bazat pe o viziune nouă asupra dezvoltării ştiinţei, 
care să răspundă specificului perioadei de tranziţie; organiza consultarea şi 
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expertiza proiectelor de legi, elaborarea şi realizarea politicii tehnico-ştiin-
ţifice de stat, direcţiilor prioritare de cercetări ştiinţifice şi programelor re-
spective, programelor de stat de dezvoltare social-economică, de dezvoltare 
a învățământului, culturii, de elaborare şi asimilare a tehnologiilor avansate; 
determina modul de coordonare şi integrare, inclusiv internaţională, în pro-
cesul de cercetare ştiinţifică, de valorificare şi propagare a valorilor cultural-
artistice naţionale şi general-umane, de elaborare a unor viziuni ştiinţifice 
moderne în sfera socioumană, implementare a tehnologiilor avansate şi pre-
gătire a cadrelor cu studii universitare şi postuniversitare; selecta şi reco-
manda, în scopul asigurării dezvoltării umane durabile, pentru includerea în 
circuitul de valori cele mai noi idei, concepţii, tehnologii din diverse domenii 
de cercetare ştiinţifică şi materializarea lor cât mai rapidă; elabora principiile 
şi modalităţile de finanţare a investigaţiilor ştiinţifice, artei, învățământului 
universitar şi lucrărilor ce ţin de elaborarea şi implementarea tehnologiilor 
avansate; asigura elaborarea unor propuneri de colaborare internaţională pri-
vind activitatea Consiliului, precum şi studierea experienţei de organizare a 
cercetărilor şi învățământului superior în ţările dezvoltate; asigura difuzarea 
informaţiei, cunoştinţelor, rezultatelor obţinute în domeniul investigaţiilor 
ştiinţifice globale; reprezenta interesele Republicii Moldova în domeniul şti-
inţei, culturii, învățământului în relaţiile cu alte ţări şi organizaţii internaţio-
nale; prezenta spre examinare preşedintelui Republicii Moldova propuneri, 
proiecte de documente cu privire la organizarea, finanţarea şi dirijarea inves-
tigaţiilor ştiinţifice, învățământului, reformelor social-economice, programe-
lor dezvoltării culturii, elaborării şi implementării tehnologiilor avansate.

Cu toate acestea, dispoziţiile Legii nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la 
Guvern, invocate supra, nu au împiedicat Guvernul să creeze structuri cu 
atribuţii de elaborare a politicii în domeniul ştiinţei în cadrul Ministerului 
Economiei (şi succesorilor), care: 

1) potrivit Hotărârii Guvernului nr. 576 din 02.09.1992: organiza şi co-
ordona activităţii ministerelor, departamentelor de stat, organelor autoadmi-
nistrării locale vizând promovarea elaborărilor ştiinţifice în domeniul refor-
mei, efectuarea controlului asupra desfăşurării acesteia; elabora în comun 
cu ministerele, departamentele de stat, alte structuri ale puterii executive a 
pronosticurilor şi a programelor de stat tehnico-ştiinţifice; acorda ajutorul 
metodologic, metodic şi practic ministerelor, departamentelor de stat, orga-
nelor autoadministrării locale şi agenţilor economici în coordonarea dezvol-
tării ştiinţei economice din republică, formarea comenzii de stat în domeniul 
cercetărilor fundamentale şi prioritare; 

2) potrivit Hotărârii Guvernului nr. 8 din 12.01.1993, în comun cu Aca-
demia de Ştiinţe, ministerele şi departamentele de stat interesate şi organi-
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zaţiile de cercetări ştiinţifice, participa la: determinarea direcţiilor principale 
ale politicii tehnico-ştiinţifice, priorităţilor investigaţiilor, organizarea elabo-
rării programelor tehnico-ştiinţifice cu destinaţie specială; reglementarea şi 
stimularea de către stat a procesului inventiv, formarea comenzii de stat în 
domeniul cercetărilor fundamentale şi prioritare;

3) în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 596 din 17.09.1993 avea 
în cadrul său Direcţia dezvoltare a ştiinţei şi politică inovaţională;

Mai mult ca atât, chiar şi după intrarea în vigoare a Codului cu privire 
la ştiinţă şi inovare, fără temei legal, Ministerul Economiei, conform Ho-
tărârii Guvernului nr. 908 din 25.08.2005 şi Hotărârii Guvernului nr. 690 
din 13.11.2009, determină direcţiile prioritare ale studiilor, cercetărilor şti-
inţifice, lucrărilor informaţional-analitice şi altor lucrări, în conformitate cu 
sarcinile de dezvoltare social-economică a ţării.

În pofida faptului că spre sfârșitul sec. al XX în Republica Moldova func-
ţionau 25 de institute ale Academiei de Ştiinţe, 55 de instituţii de cercetare de 
ramură şi 9 instituţii de învățământ superior de stat, care desfăşurau activităţi 
de cercetare-dezvoltare, unde activau peste 9 mii de cercetători, potrivit Ho-
tărârii Parlamentului nr. 115 din 29.07.1998 cu privire la aprobarea Concep-
ţiei asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare, pentru finanţarea sferei cer-
cetare-dezvoltare, în bugetul de stat erau alocate anual mijloace financiare cu 
un volum între 0,4% şi 0,1% din Produsul Intern Brut. 

Constatând că mijloacele bugetare erau neadecvate, iar distribuirea lor 
unui număr excesiv de mare de organizaţii ştiinţifice a condiţionat scăderea 
totală a eficienţei investiţiilor în domeniul ştiinţe, nu putem să nu menţionăm 
că actualmente problema mai persistă. În conformitate cu Concepţia asu-
pra reformei sferei cercetare-dezvoltare (document de politici remarcabil), 
conștientizând că pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova ca stat 
suveran este iminentă crearea unui fundament ştiinţific inovaţional avansat 
şi promovarea sferei cercetare-dezvoltare la rangul de prioritate naţională, 
legiuitorul a adoptat Legea privind politica de stat în sfera cercetare-dezvol-
tare nr. 557 din 29.07.1999. 

În temeiul legii în cauză, Guvernul, prin Hotărârea Guvernului nr. 569 
din 15.06.2000, a instituit „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică, autoritate administrativă publică centrală în sfera cercetare-
dezvoltare, care, potrivit Regulamentului, exercita un spectru larg de atribu-
ţii principale: elabora în comun cu Academia de Ştiinţe şi promova strategia 
dezvoltării sferei cercetare-dezvoltare; elabora politica tehnologiilor inovaţi-
onale; elabora şi punea în aplicare mecanismele de monitorizare şi stimulare 
a implementării rezultatelor programelor de stat de cercetare-dezvoltare şi de 
formare a pieţelor de produse ale cercetării-dezvoltării.
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În procesul de administrare a ştiinţei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică examina problemele fundamentale ale politicii de 
stat în sfera cercetare-dezvoltare în colaborare cu Academia de Ştiinţe, cu mi-
nisterele şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în cadrul cărora se des-
făşurau activităţi de cercetare-dezvoltare. În conformitate cu politica statului 
în sfera cercetare-dezvoltare, volumul finanţării ce se propunea a fi alocat de 
la bugetul de stat pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se planifica şi se 
prezenta de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
la Ministerul Finanţelor pentru a fi inclus în legea anuală a bugetului. 

În pofida faptului că Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică a iniţiat elaborarea programelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice de 
stat şi internaţionale, concursuri pentru selectarea executorilor de lucrări în 
sfera cercetare-dezvoltare, incluse în programe şi comenzi de stat, majorita-
tea mijloacelor financiare erau alocate tradiţional, după metoda de finanţare 
instituţională, fără a stimula calitatea cercetărilor, competitivitatea rezultate-
lor ştiinţifice. De facto, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică rămânea un organ administrativ intermediar, plasat între Guvern şi 
organele de administrare ale organizaţiilor ştiinţifice academice, universitare 
şi ramurale, iar cadrul normativ al administrării ştiinţei continua să mizeze 
pe raporturile imperative, etatizate şi centralizate excesiv, lipsind comunita-
tea ştiinţifică de posibilitatea de manifestare a iniţiativei şi de participare la 
procesul decizional. 

Astfel, potrivit Regulamentului privind modul de finanţare a sferei cerce-
tare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 633 din 18.05.2002, 
comanda de stat: era elaborată şi aprobată anual de către Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică în conformitate cu hotărârea de Gu-
vern cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea sferei 
cercetare-dezvoltare; era constituită din proiectele de cercetare ştiinţifică 
fundamentală, aplicativă şi de prospecţiune, prevăzute pentru realizare în 
anul corespunzător şi finanţate instituţional prin intermediul ministerelor 
(departamentelor) de resort, precum şi din programele/proiectele de cerce-
tare-dezvoltare selectate pe bază de concurs, în conformitate cu direcţiile 
prioritare ale cercetării-dezvoltării pentru anul în curs. 

După adoptarea legii bugetului pe anul respectiv, Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, în termenul şi în modul stabilit, 
prezenta Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la repar-
tizarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea sferei cercetare-dezvoltare pe 
domenii de activitate şi pe instituţii. Lista domeniilor şi direcţiilor prioritare 
de cercetare-dezvoltare era determinată şi aprobată de Parlament pe termene 
scurte (pentru un an în 1999 şi doi ani în 2000-2002). Doar în anul 2003, în 
scopul accelerării procesului de ameliorare a situaţiei din domeniul ştiinţei şi 
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valorificării întregului potenţial ştiinţific şi în conformitate cu Legea privind 
politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare nr. 557 din 29.07.1999, Legea 
nr. 1181 din 27.07.2000 cu privire la Academia de Ştiinţe prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 242 din 13.06.2003 şi Hotărârea Parlamentului nr. 566 din 
25.12.2003 au fost adoptate priorităţile strategice de dezvoltare a ştiinţei în 
Republica Moldova şi priorităţile strategice ale cercetării-dezvoltării pentru 
anii 2004-2010. 

Cu toate acestea, scopul strategic al reformei sferei cercetare-dezvoltare 
care rezida în formarea între cercetători şi stat a unor noi relaţii inerente con-
diţiilor economiei de piaţă şi asigurării unui potenţial ştiinţific şi inovaţional, 
necesar impulsionării stabilităţii şi competitivităţii economice a ţării, n-a fost 
atins, iar organele abilitate n-au reuşit să asigure implementarea Concepţiei, 
orientarea spre depăşirea crizei şi optimizarea administrării sferei cercetare-
dezvoltare în vederea adaptării ei la economia de piaţă. 

Evoluţia paradigmelor de administrare a ştiinţei şi politicilor în domeniu 
demonstrează că în Republica Moldova, din lipsa cadrului normativ adecvat; 
administrarea ştiinţei era exercitată de diferite autorităţi administrative care 
nu aveau capacitatea de a concentra eforturile şi mijloacele pentru atingerea 
unor rezultate comune pe direcţii strategice de dezvoltare a ştiinţei; etati-
zarea excesivă şi imperativitatea raporturilor dintre guvernare şi comunita-
tea ştiinţifică limitau sau chiar excludeau elementele de autoadministrare a 
comunităţii; finanţarea ştiinţei rămânea inadecvată şi ineficientă din cauza 
dispersării alocaţiilor bugetare şi limitării sau chiar excluderii diversificării 
surselor de finanţare în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă; finanţarea 
austeră a ştiinţei a condiţionat starea deplorabilă a potenţialului ştiinţific din 
Republica Moldova, inclusiv dotarea tehnică insuficientă, rezultatele ştiinţi-
fice necompetitive, pierderea atractivităţii activităţii ştiinţifice şi exodul ma-
siv al cercetătorilor ştiinţifici.

2. Paradigma administrării consensuale şi elaborării politicilor 
din domeniul ştiinţei în Republica Moldova
Examinând modele de administrare a ştiinţei, s-a ajuns la concluzii inte-

resante: de la aceea că ştiinţa nu poate fi condusă din exteriorul sistemului, 
la aceea că ştiinţa nu poate să se conducă de la sine, deoarece este impo-
sibilă autoadministrarea integrală a ştiinţei, fiind că o astfel de structură ar 
trebui să caute întotdeauna un sprijin juridic şi financiar în afara sistemului. 
Cercetătorul C. Sabin menţionează că administrarea ştiinţei era de prisos pe 
vremea când această activitate era desfăşurată de savantul izolat sau de că-
tre grupuri restrânse de oameni de ştiinţă. Astăzi însă, cercetarea, efectuată 
cu cheltuieli deosebit de ridicate de către colective puternice şi desfăşurată 
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sub forma unei activităţi coordonate a numeroase compartimente ale unei 
firme, necesită o conducere deosebit de atentă. Datoria unui conducător de 
cercetare este de a conduce, de a răspunde de bunul mers al cercetării, de a 
împărţi efortul necesar pe probleme pentru interesul general al obiectivelor, 
uneori, de a opri proiectul înainte de a fi terminat. Pentru a realiza aceasta 
şi pentru a gestiona eficient bugetul şi personalul, el trebuie să conducă 
cercetarea. În acelaşi timp, potrivit doctrinei, executând funcţii sociale im-
portante cu caracter de reglementare, ştiinţa nu este doar un obiect pasiv al 
administrării de stat, ci şi participant activ în realizarea politicilor publice 
în domeniu. 

În abordarea acestei probleme se admit teoretic două viziuni: adminis-
trarea procesului de creaţie ştiinţifică şi crearea condiţiilor pentru activitatea 
de cercetare sau doar ultima, deoarece singura modalitate de administrare a 
ştiinţei poate fi asigurarea condiţiilor pentru cel mai productiv proces creativ, 
înțelegând prin aceasta selectarea prin competiţie a personalului ştiinţific, a 
programelor şi proiectelor de cercetări ştiinţifice, iar administrarea gândirii 
ştiinţifice, creaţiei ştiinţifice este evident imposibilă. Se aduc şi alte argu-
mente pro administrarea ştiinţei: se consideră că societatea este obligată şi 
va întreţine ştiinţa în sensul bun al cuvântului, statul nu se poate eschiva 
de la aceasta, oricât ar încerca să o facă, şi cu cât mai devreme guvernanţii 
vor ajunge să înţeleagă aceasta, cu atât mai puţin vor avea de lucru urmaşii 
noştri, cu atât mai puţin vor plăti ei pentru greşelile noastre; se afirmă că 
comunitatea ştiinţifică se caracterizează printr-o atitudine negativă faţă de 
orice intervenţie în domeniul cercetării ştiinţifice. În acelaşi timp, ca şi orice 
alt sistem social, ştiinţa se protejează de factorii distructivi externi, iar prin-
tre aceşti factori perturbatori externi sunt încercările de a impune un model 
inadecvat al administrării ştiinţei. Evident că ştiinţa tinde din răsputeri să se 
păstreze pe sine. 

Nu ne raliem la opiniile potrivit cărora oamenii de ştiinţă nu trebuie să 
practice activitatea economică şi de administrare, dar susţinem opinia prof. 
M. Alfimov, care constată că „tendinţa principală la nivel mondial rezidă în 
aceea că societatea devine tot mai activ implicată în procesul decizional cu 
privire la volumul cheltuielilor în domeniul ştiinţei şi priorităţile sale. Ca ur-
mare, statul din ce în ce mai des transmite dreptul de decizie de la structurile 
rigide de administrare şi finanţare, de tipul ministerelor, la unele mai flexibi-
le, bazate pe opinia colectivă şi expertiză (fonduri, consilii)”. 

Nu se poate insista asupra compilării experienţei altcuiva, însă în proce-
sul de constituire a economiei bazate pe cunoaştere, alături de stimularea şti-
inţei fundamentale, trebuie să se dezvolte: incubatoare ştiinţifico-tehnologi-
ce, în care se „cresc” companiile cu capital de risc şi start-up-urile; finanţarea 
ştiinţei de fundaţii cu adevărat independente, deoarece este inadmisibilă doar 
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utilizarea fondurilor guvernamentale, mai ales pentru cercetările ştiinţifice 
aplicative; atragerea investitorilor cu capital privat; distribuirea fondurilor 
de la buget pentru cercetare ştiinţifică doar pe bază de concurs; implicarea 
mediului de afaceri în crearea pieţei produselor ştiinţifice. 

Reforma sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, care a demarat 
odată cu adoptarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Mol-
dova nr. 259-XV din 15.07.2004 (în continuare Codul cu privire la ştiinţă şi 
inovare), a schimbat cardinal sistemul de administrare şi de autoadministrare 
a ştiinţei în baza: implementării tendinţelor mondiale de democratizare a ad-
ministrării sferei ştiinţei şi inovării; integrării ştiinţei din Academia de Ştiinţe 
cu cea universitară; lărgirii autonomiei entităţilor din cadrul Academiei de 
Ştiinţe; îmbinării activităţii ştiinţifice şi celei de inovare; diversificării finanţă-
rii sferei ştiinţei şi inovării şi alocării mijloacelor pe bază de concurs; coordo-
nării metodico-ştiinţifice de către Academia de Ştiinţe a cercetărilor ştiinţifice 
efectuate de diferite organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării. 

În conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare:
1) politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării este parte componentă a 

politicii social-economice a Republicii Moldova, stabileşte obiectivele, 
principiile şi mecanismul activităţii statului în această sferă; se realizează 
de comunitatea ştiinţifică în persoana Academiei de Ştiinţe, în conformitate 
cu politica economică, financiară şi tehnico-ştiinţifică; prevede concentrarea 
resurselor şi organizarea activităţii pe direcţiile strategice ale sferei ştiinţei 
şi inovării, care se identifică în funcţie de tendinţele de pe plan internaţional, 
de potenţialul naţional, de necesităţile dezvoltării social-economice a ţării. 

2) statul, împreună cu comunitatea ştiinţifică, elaborează şi promovează 
politica în sfera ştiinţei şi inovării, asigurând baza ei normativă, instituţional-
organizatorică şi social-economică, contribuind prin măsuri şi mijloace la 
desfăşurarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării; determină scopul, principi-
ile şi mecanismele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, modul de atragere a 
investitorilor, asigurând baza ei instituţional-organizatorică şi social-econo-
mică; stimulează activitatea în sfera ştiinţei şi inovării, asigură susţinerea ei 
tehnico-materială şi financiară, creează condiţii favorabile pentru absorbţia 
inovaţiilor. 

3) o componentă strategică a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării 
reprezintă politica de personal, care prevede: creşterea potenţialului ştiinţific 
şi intelectual al societăţii; dezvoltarea spiritului creator; propagarea culturii 
ştiinţifice; creşterea prestigiului muncii în sfera ştiinţei şi inovării, prin sti-
mularea acesteia în funcţie de rezultatele obţinute, de complexitatea şi de 
calitatea lucrărilor executate. 

Academia de Ştiinţe este grevată cu competenţa de a determină politica 
în sfera pregătirii cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice prin organizarea 
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unui sistem eficient de studii prin masterat, doctorat şi postdoctorat, în baza 
hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în 
continuare – Consiliul Suprem). 

În scopul asigurării separaţiei activităţii de evaluare, atestare şi acredi-
tare de cele de administrare şi executare a cercetării şi inovării, Codul cu 
privire la ştiinţă şi inovare a constituit Consiliul Naţional pentru Acreditare 
şi Atestare – „instituţia administraţiei publice centrale în domeniul evaluării 
şi acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi al atestării 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare”. 

Potrivit Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Academia de Ştiinţe este 
unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, coordo-
nator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale, cel mai înalt for 
ştiinţific al ţării, precum şi consultantul autorităţilor publice ale Republicii 
Moldova, persoană juridică cu statut autonom, care funcţionează pe princi-
piile autoadministrării.

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare prevede împuternicirea Academiei 
de Ştiinţe, în temeiul Acordului de parteneriat cu Guvernul, de a elabora şi 
realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării pentru o perioadă deter-
minată (4 ani). Prin o astfel de delegare Academia de Ştiinţe se transformă 
într-o instituţie publică grevată cu competenţe ale autorităţii publice centrale 
în sfera ştiinţei şi inovării, care „elaborează şi promovează strategia dezvol-
tării sferei ştiinţei şi inovării, realizează politica de stat şi desfăşoară activi-
tăţi conceptuale în sfera ştiinţei şi inovării; identifică direcţiile strategice ale 
sferei ştiinţei şi inovării; distribuie alocaţiile bugetare conform direcţiilor 
strategice ale sferei ştiinţei şi inovării”. 

În scopul asigurării reglementării consensuale a raporturilor în sfera şti-
inţei şi inovării Codul cu privire la ştiinţă şi inovare reglementează destul 
de minuţios structura şi conţinutul Acordului de parteneriat între Guvern şi 
Academia de Ştiinţe:

1) defineşte Acordul de parteneriat ca fiind un acord al Guvernului cu 
Academia de Ştiinţe, pentru o perioadă determinată, al cărui obiect de regle-
mentare constă în împuternicirea Academiei de Ştiinţe de a realiza politica 
de stat în sfera ştiinţei şi inovării;

2) obligă părţile contractante să încheie Acordul de parteneriat, prin care 
Guvernul deleagă către Academia de Ştiinţe competenţele de a realiza politi-
ca de stat în sfera ştiinţei şi inovării, în care se stabileşte: strategia dezvoltării 
sferei ştiinţei şi inovării; direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei 
şi inovării; cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, în conformitate cu 
legea bugetului de stat; lista programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării; 
elaborarea proiectului Acordului de parteneriat în termenele stabilite pentru 
elaborarea proiectului bugetului de stat şi examinarea lui concomitent cu 
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proiectul legii bugetului de stat; finanţarea sferei ştiinţei şi inovării de la 
bugetul de stat prin intermediul Academiei de Ştiinţe; sporirea alocaţiilor fi-
nanciare pentru sfera ştiinţei şi inovării de la bugetul de stat în cifre absolute.

Preambulul Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe 
prevede:

1) recunoaşterea de către părţile contractante a rolului ştiinţei ca prioritate 
strategică naţională; ca forţă motrice a dezvoltării durabile a ţării; ca condi-
ţie determinatoare în rezolvarea problemelor stringente ale ţării; susţinerea 
financiară a sferei cercetării-dezvoltării; stimularea procesului inovaţional şi 
de transfer tehnologic;

2) scopul şi sarcinile politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării care vizea-
ză: crearea condiţiilor favorabile pentru activităţile de cercetare, inovare şi 
transfer tehnologic şi a unui nivel înalt al elaborărilor ştiinţifice; stimularea 
şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic; menţinerea 
rangului înalt al ştiinţei în ierarhia valorilor sociale şi de stat; ridicarea pre-
stigiului muncii ştiinţifice în societate; concentrarea resurselor financiare şi 
umane asupra direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, asupra so-
luţionării celor mai urgente şi importante probleme; introducerea formelor 
noi de colaborare şi parteneriat între Academia de Ştiinţe şi autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de învățământ superior, alte 
organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării; democratizarea administrării sferei 
ştiinţei şi inovării.

Acordul de parteneriat stipulează că Academia de Ştiinţe va identifica, 
în mod transparent, prin consultarea opiniilor comunităţii ştiinţifice, organe-
lor centrale de specialitate ale administraţiei publice direcţiile strategice ale 
activităţii din sfera ştiinţei şi inovării; va canaliza activitatea organizaţiilor 
din sfera ştiinţei şi inovării spre realizarea obiectivelor principale din cadrul 
direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

În condiţiile economiei de piaţă, care are drept pilon societatea civilă, 
una dintre barierele principale în realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei 
şi inovării o constituie identificarea modalităţii de corelare a elementelor de 
autoadministrare cu cele de administrare. Este cert că Adunarea Generală a 
Academiei de Ştiinţe, care includea doar academicieni şi membri corespon-
denţi, nu asigura reprezentanţa întregii comunităţi ştiinţifice, nu corespundea 
exigenţelor contemporane de transparenţă şi nu asigura participarea întregii 
comunităţi ştiinţifice la procesul decizional privind politica de stat în sfera 
ştiinţei şi inovării. Iată de ce Codul cu privire la ştiinţă şi inovare prevede 
că organul suprem de conducere al Academiei de Ştiinţe este Asambleea 
Academiei de Ştiinţe (în continuare Asamblee), care încadrează nu numai 
academicieni şi membri corespondenţi, ci şi doctori habilitaţi, aleşi pe un 
termen de 4 ani (dar nu mai mult de 2 mandate consecutive) de către secţiile 
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de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe, membrii cărora, la rândul lor, sunt aleşi 
de adunările doctorilor şi doctorilor habilitaţi în domeniul corespunzător al 
ştiinţei.

Numărul total de membri aleşi ai Asambleei, care beneficiază de aceleaşi 
drepturi ca şi academicienii şi membrii corespondenţi (cu excepţia dreptului 
de a-i alege pe academicieni şi pe membrii corespondenţi), constituie 50% 
din numărul total de membri ai Asambleei. În acest fel, se asigură repre-
zentativitatea comunităţii ştiinţifice, dar şi independenţa acesteia, întrucât 
Academia de Ştiinţe nu este subordonată nici puterii executive, nici celei 
legislative. 

Astfel, actualmente, prin reprezentanţii săi în Asamblee, comunitatea şti-
inţifică îşi determină autonom direcţiile de activitate ştiinţifică, modul de 
desfăşurare a acestei activităţi, asigură finanţarea din bugetul de stat a cerce-
tărilor ştiinţifice conform direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, 
asumându-și, totodată, întreaga responsabilitate pentru rezultatele ei. Mai 
mult decât atât, prin includerea cercetătorilor cu grad ştiinţific de doctor şi de 
doctor habilitat în aceste importante entităţi de administrare, a fost revigorată 
ştiinţa şi s-au creat premise reale de creştere profesională a tinerilor savanţi. 

Cercetătorul R. Dahrendorf consideră că „satisfacerea nevoilor de dez-
voltare a societăţii nu poate fi scopul unic în dezvoltării ştiinţei indiferent de 
schimbările în administrarea ştiinţei şi în concepţiile privind rolul ei în lumea 
contemporană, deoarece trebuie de luat în consideraţie viitorul ştiinţei, nece-
sităţile dezvoltării acesteia, care pot fi asigurate doar prin finanţarea de stat a 
cercetărilor ştiinţifice fundamentale”.

În acest sens, cu toate că ştiinţa, în special cea fundamentală, a fost şi 
rămâne dependentă de societate, argumentul principal în apărarea dreptului 
la autoadministrare invocat de către oamenii de ştiinţă este acela că de sine 
stătător comunitatea ştiinţifică poate realiza cu mult mai mult decât sub orice 
administrare externă. Considerăm că este necesară stabilirea unui echilibru 
şi a unei delimitări clare între competenţele în administrarea ştiinţei de către 
structurile statale şi autoadministrarea ştiinţei de către comunitatea ştiinţifică.

Prezentând argumente în favoarea reformei, președintele Academiei de 
Ştiinţe Gh. Duca sublinia: „Experienţa mondială demonstrează că cercetările 
fundamentale, cercetările aplicative, precum şi elaborarea tehnologiilor şi 
produselor noi necesită iniţial investiţii, cheltuieli care pot aduce beneficii 
societăţii, iar ştiinţa poate să devină forţă motrice a dezvoltării economice 
numai în cazul când finanţarea ei depăşeşte nivelul de 1-2% din PIB. În ca-
zul în care pentru ştiinţă se alocă mai puţin de 0,4% din PIB, se asigură doar 
funcţia socioculturală, în timp ce nivelul minim necesar de finanţare care 
oferă posibilitate de realizare a procesului de inovare este totuşi 1% din PIB. 
Este îmbucurător faptul că aceste lucruri au fost înţelese la timp. În scopul 
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depăşirii crizei profunde în care se află ştiinţa ţării, au fost elaborate o serie 
de măsuri extraordinare şi, în unele privinţe, de pionierat (lucru confirmat la 
întrunirile de la Kyoto şi Bişkek) pentru reformarea sistemului de organizare 
şi administrare a sferei ştiinţei şi inovării”. 

Evident că doar comunităţii ştiinţifice integrate îi revine sarcina demon-
strării, „explicării” politicienilor şi antreprenorilor, societăţii, că dezvoltarea 
stabilă şi durabilă este imposibilă fără dezvoltarea ştiinţei. 

La fel de evident este și faptul că eforturile comunităţii ştiinţifice au fost 
insuficiente, deoarece în Republica Moldova guvernarea a înţeles că soluţia 
problemelor insuficienţei de mijloace bugetare poate fi reducerea alocaţiilor 
în sfera ştiinţei şi inovării. Guvernarea şi-a atins scopul modificând art. 125 
alin. (4) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare prin substituirea sintagmei 
„Statul asigură majorarea stabilă, ascendentă a finanţării de la bugetul său a 
activităţii sferei ştiinţei şi inovării până la un cuantum minim de unu la sută 
din produsul intern brut în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezen-
tului Cod” cu sintagma „Statul asigură finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în 
cuantum de până la 1 la sută din Produsul Intern Brut”. 

Considerăm că este inoportun şi ilegal să promovezi astfel de soluţii, care 
contravin Legii Supreme, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi altor acte 
normative. 

În pofida tuturor provocărilor, odată cu adoptarea Codului cu privire la 
ştiinţă şi inovare şi a Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de 
Ştiinţe, s-a schimbat radical paradigma administrării ştiinţei. Codul cu privi-
re la ştiinţă şi inovare a creat:

1) baza legală pentru îmbinarea în cadrul Academiei de Ştiinţe (institu-
ţie publică autonomă) a elementelor administrării de stat a sferei ştiinţei şi 
inovării (aparatul Consiliului Suprem) cu cele de autoadministrare a acestei 
sfere prin organele reprezentative ale comunităţii ştiinţifice (adunările cer-
cetătorilor ştiinţifici pe domenii ale ştiinţei, adunările secţiilor de ştiinţe şi 
Asambleea);

2) un sistem echilibrat de entităţi, care permite: de a efectua cercetări 
ştiinţifice; de a monitoriza nivelul activităţii desfăşurate de organizaţiile din 
sfera ştiinţei şi inovării şi nivelul de pregătire a cadrelor ştiinţifice; de a im-
plementa rezultatele cercetărilor ştiinţifice, inclusiv produselor proprietăţii 
intelectuale. 

Întru completarea, executarea şi implementarea Codului cu privire la 
ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 au fost adop-
tate 28 de legi, 2 hotărâri ale Parlamentului, 14 decrete ale preşedintelui 
Republicii Moldova, 123 de hotărâri ale Guvernului, prin care sunt regle-
men tate diferite activităţi din sfera ştiinţei şi inovării. Concomitent cu aceas-
ta, în concordanţă cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi 
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cu dispoziţiile actelor normative ale organelor legislative şi executive, Con-
siliul Suprem a adoptat circa 1940, iar Asambleea – peste 60 de hotărâri.

Realizarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi reforme-
le în sfera cercetării şi inovării au contribuit la sporirea vizibilităţii Academi-
ei de Ştiinţe pe plan internaţional. Astfel, în cadrul Conferinţei Academiilor 
de Ştiinţe din Europa de Est şi Sud-Est cu genericul „Global Science and 
National Policies: the Role of Academies”, organizată la Chişinău cu susţi-
nerea UNESCO şi International Council for Science la 4-5 mai 2007, a fost 
recunoscut unicatul şi eficienţa regimului juridic consensual de administrare 
a ştiinţei şi a fost recomandată utilizarea acestuia în situaţii similare. În re-
zoluţia Conferinţei, printre altele, se menţiona: „Dezvoltarea economică şi 
socială pe o bază ştiinţifică este văzută ca modalitate de înregistrare a celor 
mai rapide progrese în ţările în curs de dezvoltare ...”.

În alocuţiunea rostită la conferinţa în cauză, referindu-se la Albert Koers, 
care a clasat academiile în trei tipuri: societate ştiinţifică (The Learned Asso-
ciation); consultant al societăţii (The Adviser of Society); manager al ştiinţei 
(The manager of Science), președintele Academiei de Ştiinţe Gh. Duca a 
spus: „Noi considerăm că poate fi şi al patrulea tip – partener strategic al 
Guvernului, care permite academiilor să participe mai activ la dezvoltarea 
societăţii”. Pe lângă aceasta, cercetătorul A. Dicusar menţionează că unicita-
tea fiecărei academii este o consecinţă a faptului că unele dintre caracteristi-
cile fiecărui tip pot fi prezente în oricare dintre academii. 

Primul tip - „societate ştiinţifică” – reprezintă un club al oamenilor de şti-
inţă, care există din contul cotizaţiilor de membru (uneori susţinută de spon-
sori, printre care, parţial, şi de stat). Una dintre calităţile sale principale este 
independenţa şi posibilitatea de a prezenta o opinie consolidat, care poate fi 
considerată (dar poate şi nu) de persoanele responsabile de luarea deciziilor 
în societate. Anume pe această cale au derulat reformele academiilor, după 
prăbuşirea URSS, de exemplu, în Georgia şi Kazahstan, transformând aca-
demiile de ştiinţe într-un club al oamenilor de ştiinţă, păstrând în acelaşi timp 
instituțiile de cercetare din cadrul acestora, care sunt finanţate din fondurile 
corespunzătoare (ca în Georgia) sau prin Ministerul Ştiinţei (în Kazahstan). 

Al doilea tip este „academia – consultant al societăţii” (exemplu clasic 
este Academia de Ştiinţe a SUA). 

Al treilea tip – „administrator al ştiinţei”, adică, academia care admi-
nistrează o serie de instituții de cercetare, de obicei, în numele Guvernului. 
Reprezentantul cel mai relevant al acestui tip în prezent este Academia de 
Ştiinţe a Chinei. 

Al patrulea tip de academii poate fi un model pentru reformarea şi sti-
mularea domeniului ştiinţei şi inovării, care a fost implementat cu succes în 
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Republica Moldova şi este nu numai nou, ci şi, după mai mulţi parametri, 
optimal pentru ţară. Acest tip de organizare a academiei creează un cadru ju-
ridic atât pentru dezvoltarea strategică a climatului inovaţional, cât şi pentru 
a crea pârghii pentru stimularea cercetării ştiinţifice şi transferului tehnolo-
gic în termen scurt. Această opţiune sporeşte responsabilitatea comunităţii 
ştiinţifice din ţară faţă de Guvern şi societatea civilă şi defineşte obligaţia 
guvernării de a investi continuu în sfera ştiinţei şi inovării.

Anume regimul juridic consensual de administrare a ştiinţei în Republica 
Moldova a favorizat semnarea de către Máire Geoghegan-Quinn, Comisa-
rul European pentru Cercetare, Inovare şi Ştiinţă, şi acad. Gheorghe Duca, 
preşedintele Academiei de Ştiinţe, la Bruxelles, pe 11 octombrie 2011, a Me-
morandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană 
privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program-cadru al 
Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi 
demonstrative (2007-2013), ratificarea lui prin Legea nr. 279 din 27.12.2011 
şi asocierea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la Spaţiul Euro-
pean de Cercetare începând cu 1 ianuarie 2012. Acest lucru a fost menţionat 
de Dirk Schubel, pe 09.07.2013, la lansarea oficială a apelurilor de proiecte 
de cercetare şi dezvoltare din cel de-al Şaptelea Program-cadru al Comuni-
tăţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demon-
strative pentru anul 2013. 

În conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere între Re-
publica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Mol-
dova la cel de-al Şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013), 
prin Hotărârea Guvernului nr. 790 din 22.10.2012 a fost instituit Oficiul Re-
publicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană 
(MOST), care îşi propune realizarea următoarelor obiective majore:

1) promovarea participării cercetătorilor, organizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării, întreprinderilor mici şi mijlocii şi organizaţiilor din sectorul aso-
ciativ la programele de cercetare-inovare ale Uniunii Europene;

2) creşterea vizibilităţii potenţialului ştiinţific şi tehnologic din Republica 
Moldova în spaţiul european de cercetare, inclusiv în relaţiile cu instituţiile 
europene;

3) informarea permanentă, prin intermediul reţelei Punctelor Naţionale 
de Contact, a actorilor naţionali relevanţi, dar şi a factorilor decidenţi din Re-
publica Moldova, privind oportunităţile de participare în cadrul programelor 
de cercetare - inovare ale Uniunii Europene, precum şi ultimele evoluţii în-
registrate în politica UE privind spaţiul european de cercetare. 
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3. Ajustarea la aquis-ul european a paradigmei 
de administrare şi de elaborare a politicilor din domeniul ştiinţei 
în Republica Moldova
Ştiinţa poate deveni forţă motrice a dezvoltării social-economice doar dacă 

ea se implică plenar în identificarea politicilor de dezvoltare a ţării în între-
gime. Anume aceasta presupun exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere şi 
acesta este trendul documentelor de politici din Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia. Astfel, prima dintre priorităţile pe care se axează Strate-
gia Europa 2020 este creşterea inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate 
pe cunoaştere şi inovare, iar atingerea unui nivel al investiţiilor publice şi pri-
vate în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvol-
tare este cel de al doilea printre cele cinci obiective majore stabilite pentru a 
măsura progresele realizate în îndeplinirea Strategiei 2020 la nivelul UE.

Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2012-2020” nu urmează tren-
dul menţionat deşi stipulează ca priorităţi promovarea societăţii bazate pe 
cunoştinţe, inclusiv prin fortificarea activităţilor de cercetare şi de dezvol-
tare, inovare şi transfer tehnologic orientate spre eficienţă şi competitivitate; 
reformarea sistemului de cercetare şi inovare prin demonopolizarea finanţării 
acestuia, prin aplicarea unor reguli coerente şi relevante de susţinere a exce-
lenţei în educaţie şi în ştiinţă.

Pentru asigurarea premiselor necesare asocierii Republicii Moldova la 
Programul Orizont 2020, politicile Republicii Moldova în sfera ştiinţei şi 
inovării trebuiau ajustate cu cele ale Uniunii Europene, iar direcţiile strate-
gice în sfera ştiinţei şi inovării a Republicii Moldova pentru anii 2013-2020 
- cu temele-cheie ale Programului menţionat. În acest scop, Academia de Şti-
inţe a elaborat proiectul Strategiei cercetării-dezvoltării Republicii Moldova, 
aprobat de Guvern în decembrie 2013, şi direcţiile strategice ale activităţii 
din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 150 din 14.06.2013.

Realizările regimului juridic consensual de administrare a ştiinţei în im-
plementarea politicilor în domeniul ştiinţei, participarea activă şi eficientă 
a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în concursul proiectelor de 
cercetare şi dezvoltare ale celui de-al Şaptelea Program-cadru al Comunităţii 
Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative 
(2007-2013) au asigurat succesul negocierilor pentru participarea comunită-
ţii ştiinţifice naţionale în Programul Orizont 2020. 

Pentru asigurarea pregătirii pentru asocierea şi participarea la Programul 
Orizont 2020, în temeiul deciziei Comisiei Guvernamentale pentru Inte-
grare Europeană din 16.01.2013, prin Dispoziţia Guvernului nr. 30-d din 
04.04.2013 a fost instituit Comitetul naţional Orizont 2020 – organ consulta-
tiv pe lângă Guvern, format din reprezentanţii Consiliului Suprem, autorită-



– 474 –

ţilor publice centrale şi locale, comunităţii ştiinţifice şi asociaţiilor obşteşti. 
Comitetul naţional Orizont 2020 are următoarele atribuţii:
1) monitorizează procesul de pregătire şi negociere a asocierii Republicii 

Moldova la Programul Orizont 2020;
2) coordonează racordarea legislaţiei naţionale în domeniul cercetării-

dezvoltării la standardele europene;
3) avizează, aprobă şi monitorizează planurile de acţiuni naţionale pri-

vind susţinerea participării comunităţii ştiinţifice, mediului de afaceri, asoci-
aţiilor obşteşti la Programul Orizont 2020;

4) contribuie la organizarea procesului de informare, diseminare şi medi-
atizare a informaţiei referitoare la Programul Orizont 2020;

5) monitorizează participarea instituţiilor din ţară în Programul Orizont 
2020 şi propune măsuri de intensificare a acesteia;

6) examinează şi soluţionează, după caz, problemele ce ţin de asocierea 
la Programul Orizont 2020.

Eforturile comune ale comunităţii ştiinţifice şi autorităţilor publice cen-
trale s-au încununat cu semnarea la Bruxelles la 1 iulie 2014 a Acordului din-
tre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republi-
cii Moldova la Programul Orizont 2020 şi ratificarea lui de către Parlamentul 
Republicii Moldova prin Legea nr. 142 din 17.07.2014.

Potrivit Acordului în cauză, începând cu 1 ianuarie 2014:
1) Republica Moldova participă: în calitate de ţară asociată la activităţile 

din cadrul Programului Orizont 2020 în conformitate cu clauzele şi condiţi-
ile specificate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 
1291/2013 de instituire a Programului Orizont 2020, Regulamentul Parlamen-
tului European şi al Consiliului nr. 1290/2013 de stabilire a normelor de par-
ticipare și diseminare pentru Orizont 2020, Decizia Consiliului nr.743/2013/
UE din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific; la programe de 
cercetare şi dezvoltare derulate de mai multe state membre, inclusiv la struc-
turile create pentru realizarea acestor programe; la constituirea de întreprin-
deri comune sau orice altă structură necesară bunei desfăşurări a programelor 
de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative ale Uniunii.

2) reprezentanţii Moldovei pot să participe: în calitate de observatori, în 
comitetul de program responsabil pentru monitorizarea implementării Pro-
gramului, pentru punctele de interes pentru Moldova; în Consiliul guverna-
torilor al Centrului Comun de Cercetare, potrivit Regulilor de procedură ale 
Consiliului guvernatorilor al Centrului Comun de Cercetare.

3) entităţile juridice din Moldova participă: la acţiuni indirecte în cadrul 
Programului în aceleaşi condiţii ca cele aplicabile entităţilor juridice din sta-
tele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu clauzele şi condiţiile 
stabilite sau menţionate în Acord, în activităţile comunităţilor de cunoaştere 



– 475 –

şi inovaţie, la activităţile Centrului Comun de Cercetare în cadrul Programu-
lui conform aceloraşi condiţii aplicabile entităţilor juridice din statele mem-
bre ale Uniunii Europene.

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (în conti-
nuare Acord de Asociere), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 
07.10.2014, prevede: 

1) elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Co-
dului cu privire la ştiinţă şi inovare; 

2) elaborarea proiectului de lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehno-
logice şi incubatoarele de inovare (în redacţie nouă); 

3) extinderea infrastructurii inovaţionale prin crearea şi susţinerea parcu-
rilor ştiinţifice şi a incubatoarelor inovaţionale; 

4) informarea periodică a instituţiilor europene, precum şi a statelor-
membre ale UE despre ultimele evoluţii în sfera cercetare-dezvoltare din 
Republica Moldova, în vederea identificării noilor posibilităţi de consolida-
re/aprofundare a cooperării în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi 
activităţilor demonstrative; 

5) instituirea Comitetului comun de cercetare şi inovare Republica Mol-
dova-UE “Orizont 2020” pentru asigurarea revizuirii şi evaluării implemen-
tării Acordului de Asociere cu privire la participarea Republicii Moldova în 
cadrul Programului „Orizont 2020”; 

6) asigurarea funcţionalităţii platformei instituţionale pentru valorificarea 
statutului de ţara asociată la Programul “Orizont 2020” prin intermediul in-
strumentelor existente, şi anume: 

a) susţinerea reţelei punctelor naţionale, regionale şi locale de contact; 
b) asigurarea participării reprezentanţilor oficiali ai comunităţii ştiinţifice 

şi a experţilor naţionali la comitetele de Program Orizont 2020; 
c) susţinerea activităţii MOST; 
d) implementarea şi popularizarea Programului EURAXESS şi extinde-

rea serviciilor sale în regiunile ţării; 
e) implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor şi Codului 

de conduită pentru recrutarea cercetătorilor în instituţiile din domeniul cer-
cetare-dezvoltare; 

7) instruirea entităţilor naţionale privind oportunităţile oferite de progra-
mele Orizont 2020, TAIEX, COST etc.; 

8) menţinerea platformei naţionale EURAXESS şi promovarea sistemu-
lui de cercetare-inovare din Republica Moldova în calitate de mediu de acti-
vitate pentru cercetătorii străini; 

9) promovarea oportunităţilor oferite: de Programul „Marie Skladowska 
Curie”, de Consiliul European de Cercetare (ERC); de Programul Transna-
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ţional al UE „Dunărea 2014-2020”; de programele bilaterale şi multilaterale 
de cooperare cu instituţiile similare din România, Ucraina, Rusia, Germania, 
Italia, Franţa, Belarus, Estonia etc.; de granturile Centrului Ştiinţifico-
Tehnologic din Ucraina (STCU); 

10) implicarea diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova în proiectele de 
cercetare-dezvoltare din ţara de origine prin susţinerea mobilităţii circulare; 

11) participarea Republicii Moldova la programul COSME etc.
În baza Acordului a fost constituit Comitetul de Cercetare şi Inovare 

Moldova-Uniunea Europeană cu funcţiile de examinare şi evaluare a imple-
mentării Acordului, de examinare a oricăror măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea cooperării.

Cu toate acestea, experienţa implementării Codului cu privire la ştiinţă 
şi inovare a scos la iveală un şir de lacune în unele dispoziţii ale actului 
normativ în cauză, ale Codului Civil şi ale altor acte normative, care: nu de-
limitează clar activitatea de elaborare şi realizare a politicilor de atribuţia de 
distribuire a alocaţiilor bugetare; limitează posibilităţile autorităţilor publi-
ce centrale în administrare, inclusiv finanţarea instituţională a organizaţiilor 
din sfera ştiinţei şi inovării din subordine; nu asigură accesul liber al tuturor 
entităţilor la alocaţiile bugetare; lipseşte de dreptul de a practica activitatea 
de antreprenoriat şi de motivaţia organizaţiilor de drept public în sfera ştiin-
ţei şi inovării să obţină venituri proprii şi să le gestioneze autonom.

În acest context, Academia de Ştiinţe a elaborat proiectul Legii pentru mo-
dificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care prevede: 

1) descentralizarea sistemului actual de administrare a sferei științei și 
inovării; 

2) ajustarea regimului juridic de administrare a sferei ştiinţei şi inovării 
din Republicii Moldova la rigorile Spaţiului European de Cercetare prin: 

a) delegarea atribuţiilor Guvernului în sfera ştiinţei şi inovării Agenţiei 
Naţionale pentru Cercetare-Dezvoltare; 

b) separarea clară a activităţilor de elaborare a politicilor de stat de cele 
de implementare a politicilor; 

c) separarea structurilor de administrare a sferei ştiinţei şi inovării de 
structurile de administrare ale Academiei de Ştiinţe; 

d) reconstituirea şi dezvoltarea structurilor autorităţilor de administrare şi 
autoadministrare ale Academiei de Ştiinţe şi organizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării subordonate ei; 

e) reprezentarea deplină a tuturor subiecţilor sferei ştiinţei şi inovării şi 
participarea lor la formarea componenţelor nominale ale autorităţilor admi-
nistrative din sfera ştiinţei şi inovării: de administrare a activităţii de cerce-
tare-dezvoltare şi inovare; de autoadministrare; de acreditare a instituţiilor 
de învățământ superior, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, atestare 
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a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice; de consultare a Guvernului; de 
expertizare; de administrare a programelor/proiectelor naţionale de cercetări 
ştiinţifice fundamentale şi aplicative din mijloace financiare alocate de la bu-
getul de stat; de administrare şi promovare a proiectelor europene şi interna-
ţionale din sfera ştiinţei şi inovării; de administrare a activităţii de inovare şi 
transfer tehnologic.

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la 
ştiinţă şi inovare introduce noţiunile: 

1) finanţare instituţională – finanţare acordată de către fondator în volum 
necesar pentru cheltuielile de bază aferente activităţii de cercetare-dezvoltare a 
organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării (regie, salarizarea per-
sonalului auxiliar, a personalului de conducere al organizaţiei şi subdiviziunilor 
ei, a unui număr de cercetători, stabilit prin metodologia aprobată de Guvern;

2) evaluarea performanței – proces de evaluare a activității organizațiilor 
din sfera științei și inovării, organizat din inițiativa proprie sau de către Con-
siliul Național pentru Evaluare și Atestare și efectuat de evaluatori naționali 
sau internaționali, potrivit criteriilor de performanță și metodologia de eva-
luare aprobate de Guvern; 

3) certificarea performanței – proces prin care Consiliul Național pen-
tru Atestare și Evaluare certifică competența organizației din sfera științei și 
inovării, a personalului ei, de a desfășura activități specifice profilului lor, în 
conformitate cu metodologia aprobată de Guvern.

Conform proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului cu 
privire la ştiinţă şi inovare:

1) instrumentul administrativ principal prin care se va implementa po-
litica de stat în domeniul cercetării-dezvoltării va fi Programul Național de 
Cercetare-Dezvoltare, elaborat de Agenția Națională pentru Cercetare-Dez-
voltare în parteneriat cu Academia de Științe și Consiliul Rectorilor;

2) Programul Național de Cercetare-Dezvoltare se aprobă în consens cu 
Guvernul pe un termen de cel puțin 4 ani, în baza direcțiilor strategice ale 
sferei științei și inovării, aprobate de Parlament, și strategiei de cercetare-
dezvoltare, aprobată de Guvern;

3) se asigură și descentralizarea coordonării cercetării fundamentale şi 
cercetării aplicative: fondatorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării vor 
coordona cercetarea aplicativă, iar Academia de Ştiinţe – cercetarea funda-
mentală la scară naţională. 

4) va fi constituit Consiliul Național pentru Cercetare-Dezvoltare – organ 
consultativ al Prim-ministrului, fără personalitate juridică, care: 

a) va examina în consens proiectele de politici în domeniul cercetării-
dezvoltării propuse de Agenția Națională pentru Cercetare-Dezvoltare, Aca-
demia de Științe și Consiliul Rectorilor; 
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b) va recomanda Guvernului proiectele de politici în domeniul cercetării-
dezvoltării și volumul mijloacelor financiare bugetare necesare pentru realiza-
rea lor; 

c) va asigura comunicarea și cooperarea dintre principalii factori implicați 
în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării 
la nivel guvernamental, al antreprenoriatului și al comunității științifice; 

d) va organiza anual selectarea candidaților, evaluarea și pregătirea pro-
punerilor în vederea decernării Premiului național.

5) autonomie financiară vor avea: instituțiile de cercetare-dezvoltare (per-
soane juridice de drept public) subordonate Academiei de Științe; Universi-
tatea Academiei de Științe, Centrul Proiecte Internaționale, Biblioteca Științi-
fică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe, alte instituții 
de asigurare a activității de cercetare-dezvoltare a Academiei de Științe.

a) stimularea performanței în cercetare şi promovarea tinerilor cercetători 
se va efectua prin: atestarea cercetătorilor științifici atât anual, cât şi la inițiativa 
consiliului științific al organizației din sfera științei și inovării în caz de promo-
vare sau retrogradare din funcție în conformitate cu criteriile de performanță 
aprobate de Guvern; excluderea vechimii în muncă ca condiție pentru ocuparea 
funcției de cercetător științific și micșorarea duratei acesteia pentru ocuparea 
funcțiilor de cercetător științific superior și de cercetător științific coordonator.

Consiliul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare va include în componenţa 
sa în calitate de: preşedinte al Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvolta-
re – prim-ministrul Guvernului; vicepreşedinţi ai Consiliului Naţional pentru 
Cercetare-Dezvoltare din oficiu: viceprim-ministrul, preşedintele Academiei 
de Ştiinţe şi preşedintele Consiliului Rectorilor; membri ai Consiliului Naţio-
nal pentru Cercetare-Dezvoltare: reprezentanţii Guvernului: ministrul econo-
miei; ministrul finanţelor, ministrul educaţiei, ministrul agriculturii şi indus-
triei alimentare, ministrul sănătăţii, ministrul culturii; reprezentanţii: mediului 
academic – coordonatorii secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe; antre-
prenoriatului – preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie; oamenilor de cul-
tură – președintele Asociației Uniunilor de Creaţie; UTA Găgăuzia – directorul 
Centrului de cercetare-dezvoltare.

Agenția Națională pentru Cercetare-Dezvoltare, ca autoritate administra-
tivă centrală, autonomă va avea următoarele atribuţii: 

1) elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvol-
tării şi inovării; 

2) elaborarea, pe un termen de cel puţin 4 ani, a Programului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare în parteneriat cu Academia de Ştiinţe şi Consiliul 
Rectorilor şi prezentarea lui Guvernului spre aprobare; 

3) distribuirea alocaţiilor bugetare pentru proiectele de cercetare-dezvol-
tare, exclusiv pe bază de concurs, conform Programului Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare; 
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4) elaborarea mecanismelor de monitorizare şi stimulare a implementării 
rezultatelor proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării şi de formare a pieţelor de 
produse scientointensive şi inovaţionale etc.

Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare va fi în drept: 
1) să deţină cote-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale, inclu-

siv în cel al societăţilor pe acţiuni; 
2) să constituie din mijloace bugetare şi mijloace financiare proprii per-

soane juridice de drept public şi persoane juridice de drept privat, inclusiv 
Fondul de Cercetare-Dezvoltare; 

3) să delege atribuţii privind finanţarea cercetării-dezvoltării Fondului de 
Cercetare-Dezvoltare; 

4) să aloce din sursele proprii mijloace financiare şi patrimoniu care nu 
pot fi retrase de către stat.

Din structura Agenţiei Naţionale pentru Cercetare-Dezvoltare vor face 
parte Centrul de finanţare a proiectelor de cercetare-dezvoltare, Consiliul de 
evaluare şi expertiză a proiectelor, precum şi alte subdiviziuni.

Academia de Științe va fi o instituție publică autonomă în sfera științei 
și inovării, de interes național, persoană juridică de drept public, care va 
funcționa pe principiile autoadministrării, va coordona cercetările științifice 
fundamentale și va fi consultant științific al autorităților publice. Organul 
reprezentativ al Academiei de Ştiinţe va fi Adunarea Generală a Academiei 
de Ştiinţe, iar organul executiv – Prezidiul Academiei de Ştiinţe. 

Academia de Științe va avea următoarele drepturi principale: 
1) să-și determine structura organizațională, călăuzindu-se de direcțiile 

stra tegice ale sferei cercetare-dezvoltare și de prioritățile social-economice ale 
țării;

2) să inițieze din surse bugetare și proprii elaborarea de proiecte și pro-
grame de stat în sfera cercetare-dezvoltare; 

3) să-și aleagă membrii titulari, membrii corespondenți, membrii de 
onoare și doctorii honoris causa în conformitate cu Statutul Academiei de 
Științe și alte acte normative interne; 

4) să avizeze proiectele științifice prezentate la concurs de Agenția 
Națională pentru Cercetare-Dezvoltare, fondurile naționale și sectoriale; 

5) să creeze Fondul de Cercetare-Dezvoltare în baza alocațiilor bugetare, 
donațiilor și sponsorizărilor; 

6) să organizeze manifestări științifice și să delege cercetători științifici la 
forurile științifice europene și internaționale; 

7) să stimuleze creația științifică și culturală prin organizarea de concur-
suri și prin aplicarea unui sistem eficient de premiere; 

8) să susțină și să disemineze rezultatele inovaționale ale cercetării-dez-
voltării; 
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9) să creeze și să lichideze, în conformitate cu legislația și cu prevederile 
statutare, organizații cu diverse profiluri de activitate și forme juridice de 
organizare; 

10) să determine partenerii și formele optime de cooperare, stabilind 
relații de colaborare cu instituții și organizații din țară și de peste hotare din 
sfera cercetare-dezvoltare și din învățământul universitar; 

11) să fie finanțată de la bugetul de stat cu cel puțin 40% din alocațiile 
anuale pentru sfera științei și inovării, prevăzut într-un compartiment distinct 
în legea bugetului de stat pe anul respectiv; să presteze servicii prevăzute de 
legislație.

Consiliul Național pentru Evaluare și Atestare, succesor al Consiliului 
Național pentru Acreditare și Atestare, va deveni autoritatea administrativă 
autonomă în domeniul evaluării performanței și certificării organizațiilor din 
sfera științei și inovării, precum și al atestării cadrelor științifice și ştiinţifico-
didactice de calificare superioară. 

În urma evaluării performanței organizației de drept public din sfera 
științei și inovării, a capacității personalului ei de a desfășura activități spe-
cifice profilului solicitat Consiliul Național pentru Evaluare și Atestare va 
elibera un certificat de categoria A, B și C, care acordă dreptul la finanțarea 
instituțională în condițiile legii.

În scopul armonizării cu prevederile Codului Educației: din competența 
Academiei de Ştiinţe va fi exclus dreptul de a organiza masteratul şi doctora-
tul în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, iar dintre atribuţiile Consiliu-
lui Național pentru Evaluare și Atestare în acest domeniu vor rămânea doar: 

1) elaborare, în comun cu Academia de Științe, a regulamentelor cu privi-
re la pregătirea cadrelor științifice prin postdoctorat;

2) consultarea organului central de specialitate în domeniul educației 
cu  privire la actele normative referitoare la studiile superioare de doctorat; 

3) evaluarea și acordarea gradelor de doctor habilitat în baza deciziilor 
emise de consiliile științifice de profil; 

4) confirmarea gradelor ştiinţifice de doctor acordate de universități.

Teodor FURDUI,
doctor habilitat în biologie, 

profesor universitar, academician 

Victor BALMUȘ, 
doctor habilitat în drept, 

conferențiar cercetător 


