
Conceptul prelegerii publice

Obiectivul prezentei prelegeri îl constituie 
elucidarea aspectelor ce țin de rolul Curții 
Constituționale în tendințele determinate de 
provocările actuale din societate, pentru asigurarea 
supremației legii. Principiul supremației legii este o 
exigență fundamentală într-un stat democratic, prin 
acesta se urmăreşte edificarea unui stat de drept şi 
implementarea valorilor statuate de Constituție. 
Rolul Curții Constituționale, în societatea actuală, 
este de a răspunde provocărilor care ar putea  
amenința supremația Constituției sau principiul 
legalității. Drept urmare, Curtea Constituțională,  
prin jurisprudența sa, elaborează linii directorii, 
care servesc drept piloni în asigurarea supremației 
legii. 
Prin jurisdicția şi competențele sale, Curtea 
Constituțională se găseşte la limita dintre drept 
şi politică, activitatea sa fiind impregnată de un 
element de drept public, revenindu-i rolul de 
asigurare şi menținere a unui cadru legal cât mai 
apropiat de valorile constituționale.
Controlul de constituționalitate nu este o frână în 
calea democrației, dimpotrivă, el este un instrument 
necesar în realizarea unui dialogul fructuos cu 
instituțiile statului, asigurarea echilibrului puterilor 
în stat prin sistemul de frâne şi contrabalanțe, dar, 
desigur, şi prin intervenția oportună în cadrul legal. 
Principiul statului de drept şi cel al supremației 
legii nu presupun executarea oarbă a legilor. 
Sarcina primordială ce-i revine legiuitorului în 
asigurarea „guvernării prin lege” este de a adopta 
legi care sunt conforme cu principiile democratice. 
Într-o societate, în care politicul riscă să devină 
un instrument de manipulare,  rolul Curții 
Constituționale este crucial, de aceea hotărârile 
sale trebuie să fie adoptate în condiții de deplină 
independență. 
Aceste aspecte au o importanță fundamentală şi în 
elaborarea doctrinei constituționale de către Curtea 
Constituțională a Lituaniei. 
Curtea Constituțională a Lituaniei are responsa-
bilitatea majoră de a evalua deciziile adoptate de 
legiuitor, iar, în acest proces, cea mai mare provocare 
a Curții este asigurarea drepturilor fundamentale 
într-un stat de drept.
În acest sens, în cadrul prelegerii publice va 
fi analizată cu precădere experiența Curții 
Constituționale din Lituania în asigurarea 
supremației legii.
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Academia de Ştiințe a Moldovei are 
plăcerea de a Vă invita să participați la 

Prelegerea publică

„Protecția supremației legii: 
rolul Curții Constituționale 
în tendințele determinate de 

provocările actuale”, 
susținută de către Dr. Prof. Dainius Žalimas,

care se va desfăşura marți, 29 noiembrie 
2016, cu începere de la ora 11.00,

Sala Azurie a Academiei de Ştiințe a 
Moldovei

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1)

Gheorghe Duca, 

academician, Preşedintele AŞM

Președintele Curţii Constituţionale a Republicii 
Lituania, dr. prof. Dainius Žalimas,

repere biografice

Preşedintele Curții Constituționale a Republicii Lituania, 
dr. prof. Dainius Žalimas are o experiență judiciară 
impunătoare, fiind antrenat într-o ferventă şi fructuoasă  
muncă de cercetare ştiințifică, dublată de o notabilă 
activitate academică, publicistică şi practică în domeniul 
dreptului, pe parcursul a peste două decenii.

În perioada ianuarie-august 1991, Dainius Žalimas 
a participat la apărarea Consiliului Suprem şi a 
independenței Republicii Lituania împotriva agresiunii 
sovietice. La scurt timp de la absolvirea studiilor 
universitare, el a început o laborioasă activitate ştiințifică, 
materializată de-a lungul timpului în mai multe cărți 
editate, precum şi în numeroase publicații în materie 
de drept internațional public şi drept constituțional, 
la care se adaugă zeci de prezentări, inclusiv publicate 
ulterior, în cadrul unor conferințe ştiințifice naționale şi 
internaționale. 

Este autor de cărți, articole şi proiecte de legi, printre care 
se numără şi Legea cu privire la interzicerea simbolurilor 
comuniste şi fasciste în țara sa. Atât individual, cât şi 
făcând parte din diverse grupuri de lucru, el a fost angajat 
la elaborarea mai multor proiecte de legi ale Republicii 
Lituania. Dainius Žalimas a contribuit în mare măsură la 
cercetarea bazei legale constituționale şi internaționale 
pentru restabilirea independenței Lituaniei la 11 martie 
1990 şi a avut o contribuție majoră la integrarea Lituaniei 
în NATO.

În anul 2005 devine membru al Curții Permanente 
de Arbitraj. În martie 2011 devine judecător al Curții 
Constituționale, iar în data de 11 iulie 2014 Parlamentul   
Republicii Lituania l-a numit Preşedinte al Curții 
Constituționale a Republicii Lituania.

Cariera sa didactică începe în anul 1996, atunci când 
devine lector la Universitatea din Vilnius. În perioada 
2002-2005 este lector la Universitatea de Drept din 
Lituania (în prezent Universitatea Mykolas Romeris), 
iar între 2001-2003 – lector la Academia Militară din 
Lituania. În anul 2001 a susținut teza de doctorat la 
Universitatea din Vilnius. Din 2011 activează în calitate 
de conferențiar universitar şi predă dreptul internațional 
şi dreptul Uniunii Europene în cadrul Facultății de Drept 
a Universității din Vilnius. 

Este autor sau coautor a mai mult de zece volume 
în domeniul dreptului internațional şi dreptului 
constituțional. Cele mai recente publicații abordează teme 
ca instituțiile de drept din Lituania, bazele constituționale 
ale politicii externe şi politicii de apărare a Republicii 
Lituania, impactul dreptului Uniunii Europene asupra 
jurisprudenței constituționale naționale sau analiza 
juridică națională şi internațională a crimelor comise de 
către regimul comunist în Lituania.

Doctor în drept şi profesor universitar, preşedintele Curții 
Constituționale a Lituaniei, Dainius Zalimas, a vizitat de 
mai multe ori Republica Moldova şi a ținut prelegeri în 
domeniul dreptului internațional şi constituțional. 

În calitate de preşedinte al Curții Constituționale a 
Lituaniei, a avut un rol determinant în crearea, la 
inițiativa Curții Constituționale a Republicii Moldova, 
a Asociației Curților Constituționale din regiunea Mării 
Baltice şi Mării Negre (BBCJ). De asemenea, a sprijinit 
„Procesul de la Batumi”, ce condamnă utilizarea curților 
constituționale ca instrumente de legitimare a violării 
dreptului internațional prin ocuparea teritoriilor altor 
state.

În octombrie 2016, domnului Dainius Žalimas i-a 
fost conferit „Ordinul de Onoare” al Republicii 
Moldova pentru contribuția deosebită la dezvoltarea şi 
aprofundarea relațiilor de prietenie şi colaborare moldo-
lituaniene şi transfrontaliere, la sprijinirea integrării 
euroatlantice a Republicii Moldova, precum şi pentru 
rolul său remarcabil în consolidarea democrației, în 
promovarea valorilor democratice, a libertății, dreptății, 
demnității, solidarității şi a statului de drept, a integrității 
teritoriale şi a suveranității statelor.


