
Conceptul prelegerii publice

Obiectivul prezentei prelegeri îl constituie elucidarea 
aspectelor ce țin de forța juridică a Constituției, ca lege 
fundamentală care stabileşte principiile pe baza cărora se 
organizează statul şi societatea, precum și limitele de 
revizuire a acesteia. 

În acest sens, ținând cont de faptul că Constituția este 
un act rigid, legile fundamentale prevăd modalități 
de protecţie a stabilităţii acesteia. Aceasta este o 
caracteristică fundamentală a tuturor constituţiilor scrise, 
care conţin prevederi ce permit propria revizuire, atât sub 
aspect material cât și procedural.

În lumina principiilor asigurării supremației Constituției, 
Curții Constituționale, îi revine rolul de a veghea ca orice 
modificare a Legii Supreme să fie în limitele cadrului 
constituțional. 

În acest sens, vor fi abordate, în plan comparat, principalele 
aspecte ce țin de competența curților constituționale de a 
supraveghea procedurile de modificare constituționale.

Cu precădere, în cadrul prelegerii publice va fi analizată 
experiența Curții Constituționale din Lituania.
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Academia de Ştiinţe a Moldovei are plăcerea 
de a Vă invita să participaţi la Prelegerea 

publică

„Constituționalitatea amendamentelor 
Constituționale”, 

susţinută de către dna profesor Toma 
Birmontienė,

care se va desfăşura marţi, 29 martie 2016, cu 
începere de la ora 10.00,

Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1)

Gheorghe Duca, 

academician, Preşedintele AŞM

Dna Profesor Birmontienė 
are o experiență judiciară 
impunătoare. Ea a exercitat un 
mandat de nouă ani în calitate de 
judecător al Curții Constituționale 
a Republicii Lituania (martie 
2005 – martie 2014). În această 
funcție, profesorul Birmontienė a 
participat la examinarea cazurilor 
complicate de rezonanță majoră, 
care au vizat aspecte legate 

de drepturile constituționale ale omului, dar și de 
drepturile internaționale ale omului, constituționalitatea 
modificărilor la Constituție, aspecte legate de bugetul 
de stat, conceptul constituțional al familiei, protecția 
drepturilor sociale, a drepturilor electorale, diferite 
aspecte ale procedurii penale; de asemenea Dna profesor a 
participat la soluționarea cauzelor privind impeachment-
ul  a doi deputați în Parlament.

Înainte de a fi numită judecător al Curții Constituționale, 
în perioada 2004-2005 dna profesor Birmontienė  a 
activat în calitate de consilier al Președintelui Republicii 
Lituania, precum și în calitate de Șef al Departamentului 
Juridic al Oficiului Președintelui Republicii Lituania.  

În urma restabilirii statalității Republicii Lituania, 
profesorul Toma Birmontienė s-a preocupat în mod activ 
de problemele legate de protecția drepturilor omului 
activând în diferite funcții. În 1995-2004   d-ei a activat în 
calitate de director al Centrului pentru Drepturile Omului 
din Lituania. Axându-se în primul rând pe protecția 
drepturilor omului a abordat această problematica în 
contextul tranziției și aderării la Uniunea Europeană. 
Profesorul Birmontienė a participat la elaborarea unui 
spectru larg de acte normative legate de drepturile omului 
și anume legislația privind dreptul de acces la informații, 
dreptul de a înainta petiții, referendumul, etc.

În perioada 1999-2002 Profesorul Birmontienė a activat 
în calitate de membru al Comitetului de Bioetică din 
Lituania, iar din 2000 până în 2004 a fost membru al 
Comisiei Oficiale de Etică a Republicii Lituania.

În 1998 și 2000-2001 d-ei ea a fost membru și președinte 
al grupurilor de lucru constituite de către Președintele 
Republicii Lituania pentru soluționarea problemelor 
legate de drepturile copilului și a participat la elaborarea 
actelor legislative privind protecția drepturilor copilului.

În 2002-2003 a fost membru al Consiliului Consultativ 
pentru Afacerile Copilului pe lîngă Președintele 
Republicii Lituania.

Profesorul Birmontienė a fost activ implicată în activitatea 
avocaților. În 1997-2001, d-ei a fost vicepreședintele 
Asociației Avocaților din Lituania (în 1994 a deținut 
funcția de Secretar executiv al acestei asociații) și 
a contribuit esențial la consolidarea fundamentelor 
democratice ale statului restaurat Republica Lituania, la 
consolidarea respectării drepturilor omului și a valorilor 
statului de drept. În 1992-1993, d-ei a fost delegată de 
către Asociația Avocaților din Lituania în calitate de 
membru al Comisiei pentru alegerea primului Președinte 
al Republicii Lituania Restaurate.

Pe lângă experiența profesională și judiciară, profesorul 
Birmontienė a fost și rămâne activă în domeniul 
academic. În perioada 2003 – 2004 d-ei a fost membru 
al Comisiei pentru decernarea premiilor științifice din 
Lituania. Ea este profesor de drept constituțional la 
Facultatea de Drept al Universității Mykolas Romeris. 
În 1998-2004 d-ei a ocupat funcția de Șef al catedrei 
Drept Constituțional, iar în 1998-2000 a activat în 
calitate de Decan al Facultății Administrarea de Stat în 
cadrul aceleiași universități. Profesorul Birmontienė 
ține prelegeri la subiectul dreptului constituțional pentru 
studenți din Lituania, dar și pentru cei de peste hotare. În 
calitatea sa de savant, în perioada 2003-2005 profesorul 
Birmontienė a oferit o serie de lecții în cadrul  diferitor 
universități europene în calitate de profesor vizitator, iar 
în anii 2005-2014 a oferit prezentări în cadrul mai multor 
conferințe internaționale organizate de către Curțile 
(tribunalele) Constituționale Europene.  

D-ei este autor și co-autor al mai multor studii științifice 
și manuale și a unui număr mare de articole pe diferite 
subiecte legate de dreptul constituțional și drepturile 
omului.


