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кандидата в советники, так и за 
политическую партию, которую 
он представляет.

Целью профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации мест-
ных выборных лиц является 
постоянное и гарантированное 
обеспечение уровня профессио-
нального образования, соответ-
ствующего содержанию и объему 
полномочий по должности, по-
вышение эффективности управ-
ленческой деятельности органов 
и должностных лиц местного пу-
бличного управления.
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Introducere. Pe parcursul 
istoriei, forţa ideilor demo-

cratice a generat unele dintre cele 
mai profunde şi mai impresionante 
expresii ale voinţei şi inteligenţei 
umane.

Dintotdeauna, membrii oricărei 
colectivităţi sociale au tins sau au 
năzuit la un stat politic care să le 
creeze condiţii prielnice pentru a se 
autoguverna sau, cel puţin, pentru a 
participa, prin reprezentare, la pro-
cesul de conducere socială. Pentru 
a-i convinge pe guvernanţi să le re-
cunoască o asemenea aspiraţie – un 
adevărat drept natural, masele po-
pulare au folosit forţa armelor sau 
forţa spiritului şi adesea au reuşit. 
În dezvoltarea istorică a fiecărui 
popor pot fi identificate, astfel, di-
verse forme organizatorice, la în-
ceput rudimentare, apoi din ce în 
ce mai evoluate, prin care membrii 
colectivităţii participau sau erau 
atraşi, într-un fel sau altul, la exer-
citarea unor atribuții de conducere 
[7, p. 180].

Scopul prezentului articol con-
stă în abordarea conceptuală a fe-
nomenului studiat prin determina-
rea originii, conceptului, noțiunii 

și limitelor democrației și, de ase-
menea, studierea mecanismelor de-
mocratice de instituire a organelor 
puterii în stat. 

Materiale şi metode aplica-
te. Studiul efectuat a avut la bază 
cercetarea doctrinei, legislației 
naționale și celei internaționale în 
domeniu. Au fost aplicate metode-
le: logică, sistemică, juridică, isto-
rică și comparativă.

Rezultate obținute şi discuţii. 
Dicţionarele ne oferă o definiţie 
clară a democraţiei: „guvernare de 
către popor; puterea supremă reve-
nind poporului şi fiind exercitată 
direct de el sau de reprezentanţi 
aleşi conform unui sistem electoral 
liber; formă de organizare politi-
că şi de guvernare a unei societăţi 
(sau colectivităţi mai restrînse) ba-
zată pe principiul dreptului fiecărui 
cetăţean (membru) de a participa la 
actele de decizie şi conducere” [6]. 
Iar unul ditre părinţii democraţiei 
americane, Abraham Lincoln, defi-
nea acest fenomen ca fiind un mod 
de guvernămînt „al poporului, de 
către popor şi pentru popor”.

În prezent, practic unanim este 
recunoscut faptul că statul de drept 
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şi societatea civilă sînt de necon-
ceput în afara democraţiei, aceasta 
fiind o condiţie inerentă formării, 
consolidării şi manifestării practice 
a acestora.

În general, prin democraţie se 
desemnează: ordinea politică şi 
modul de funcţionare a sistemului 
politic în care se realizează dreptul 
poporului de a se guverna pe sine 
însuşi [4, p. 8]; un regim politic, în 
cadrul căruia este recunoscută şi re-
alizată în practică suveranitatea po-
porului, libertatea şi egalitatea cetă-
ţenilor consfinţite în legi; un sistem 
de autoadministrare, cu implicarea 
cetăţenilor în adoptarea deciziilor 
de interes general [5, p. 221].

Cînd afirmăm că o anumită co-
lectivitate este guvernată în mod 
democratic, avem în vedere, de 
obicei, în ce măsură colectivitatea 
în cauză are influenţă asupra de-
ciziilor care o privesc. Guvernare 
democratică înseamnă guvernă-
mîntul într-un stat ai cărui cetăţeni 
pot exercita o influenţă asupra de-
ciziilor legate de guvernare. Dar 
cum poate să se manifeste în mod 
practic o asemenea influenţă în sta-
tele moderne (cînd, spre exemplu, 
populaţia Indiei constituie circa 1,3 
miliarde de oameni, a SUA – pes-
te 320 de milioane)? Dificultatea 
de a exercita o asemenea influenţă 
constă şi în faptul că sînt rare cazu-
rile de unanimitate – oamenii sînt 
diferiţi, au nevoi, interese, opinii şi 
concepţii diferite.

Pornind de la aceste 
circumstanțe, în literatura de speci-
alitate se propun următoarele me-
canisme democratice: 

1. Votul – fiecare cetăţean are 
dreptul la un vot, dar în final decide 
majoritatea. Votarea, ca modalitate 
de a soluţiona problemele apărute 
în societate, apelează la principiul 
egalităţii, şi anume la egalitatea 
dreptului de vot. Fiecare cetăţean 
nu are decît un vot şi toate voturile 
sînt egale între ele. Aceasta nu este 
unica soluţie posibilă şi probabil 
nu este una ideală. Dacă însă ex-
primarea votului este precedată de 

informare şi discuţii, dobîndirea 
informaţiilor şi libertatea discuţii-
lor fiind nelimitate, neconstituind 
obiectul interdicţiilor cuiva, putem 
constata că una dintre condiţiile de 
funcţionare a democraţiei este sa-
tisfăcută. 

2. Descentralizarea – luarea de 
decizii în cadrul unor colectivităţi 
mai mici şi coordonarea acestor 
decizii pe calea înţelegerilor între 
colectivităţile respective.

3. Instituţiile reprezentative 
– cetăţenii decid să desemneze 
reprezentanţi, care vor lua o par-
te din decizii în numele lor. Într-o 
democraţie veritabilă, se păstrează 
influenţa colectivităţii asupra acti-
vităţii pe care o desfăşoară în nu-
mele ei reprezentanţii desemnaţi 
[2, p. 11-12]. 

Fundamentul ideologic al de-
mocraţiei îl constituie libertatea. 
Principiul libertăţii trebuie însă 
consacrat şi controlat, prin conju-
gare cu alte două principii: cel al 
egalităţii şi cel al legalităţii. „Li-
bertatea, egalitatea şi legalitatea” 
constituie deci trinomul democra-
ţiei [1, p. 340].

Democraţia este un concept şi 
un fenomen care cumulează, arti-
culînd valorile morale, politice și 
juridice ale societăţii, într-un con-
text social-istoric determinat, care 
presupune: 

exercitarea suveranităţii de • 
către popor; 

asigurarea participării popo-• 
rului la rezolvarea treburilor publi-
ce printr-un sufragiu universal, pre-
cum şi prin intermediul unui organ 
legiuitor autentic reprezentativ; 

partajarea prerogativelor au-• 
torităţilor publice, colaborarea şi 
controlul reciproc între aceste au-
torităţi; 

descentralizarea administra-• 
tivă; 

pluralism social, economic • 
şi politic;

aplicarea principiului majo-• 
rităţii în activitatea deliberativă a 
organelor colegiale; 

consacrarea şi garantarea • 

constituţională a drepturilor şi a li-
bertăţilor fundamentale ale omului 
şi cetăţeanului;

drepturi ale minorităţilor;• 
alegeri libere și echitabile;• 
limitarea constituţională a • 

puterii guvernului;
respectarea valorilor de • 

toleranță, pragmatism, cooperare, 
compromis.

Democraţia în viaţa reală se 
manifestă ca un fenomen complex 
şi multidimensional în diferite sfe-
re ale vieţii sociale prin diferite căi 
şi mijloace. Ea nu poate fi redusă 
doar la sfera politică a vieţii sociale 
sau a statului, cum adesea se susţi-
ne în doctrină; ea se manifestă şi în 
sferele economică, socială, cultura-
lă, ştiinţifică şi ideologică.

Democraţiile pot fi împărţite în 
două categorii de bază: directe şi 
reprezentative. Într-o democraţie 
directă, toţi cetăţenii pot participa 
la adoptarea hotărîrilor de interes 
public, fără a se folosi de reprezen-
tanţi aleşi sau numiţi. Acest sistem 
este însă, în mod clar, practicabil 
doar în cadrul unor societăţi cu un 
număr restrîns de membri. 

Dacă în comunităţile sociale an-
tice, puţin numeroase (democraţia 
sclavagistă grecească), era posibilă 
democraţia directă prin întrunirea 
cetăţenilor şi adoptarea în comun a 
unor hotărîri majore, în statele mo-
derne, democraţia directă nu mai 
este posibilă în formele pe care le-a 
cunoscut Antichitatea. Prin esenţă, 
democraţia directă este mai mult 
un model teoretic, decît o practică 
reală, dat fiind faptul că nu poate fi 
asigurată participarea reală a între-
gului popor la adoptarea deciziilor 
şi la conducerea societăţii.

Societăţile moderne, numeroa-
se şi complexe, oferă foarte puţine 
ocazii pentru practicarea democra-
ţiei directe. Astăzi, cea mai frec-
ventă formă de democraţie – fie 
că e practicată de un municipiu cu 
50.000 de locuitori, fie de un stat 
cu 50 de milioane de locuitori – 
este democraţia reprezentativă. 
Aceasta înseamnă că cetăţenii aleg 
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reprezentanţi oficiali, care adoptă 
hotărîri politice, formulează legi şi 
administrează comunităţile respec-
tive. Iar modalităţile de alegere a 
acestor reprezentanţi sînt foarte di-
ferite. Oricare este metoda folosi-
tă, reprezentanţii oficiali îşi ocupă 
funcţia în numele poporului şi sînt 
responsabili faţă de acesta pentru 
acţiunile întreprinse.

În condiţiile unei asemenea de-
mocraţii, poporul este recunoscut 
drept sursă a puterii, aceasta fi-
ind exercitată printr-un sistem de 
organe, inclusiv elective, cărora 
poporul le deleghează dreptul de 
a realiza conducerea societăţii. În 
mod special, puterea supremă în 
stat este exercitată prin intermediul 
unui parlament ales pentru o anu-
mită perioadă de timp [5, p. 221].

Într-o societate democratică 
este esenţial ca orice guvernare 
să se sprijine pe consimţămîntul 
celor guvernaţi. Potrivit acestei 
cerinţe, democraţia se sprijină pe 
principiul că niciun guvern (parla-
ment, şef de stat) nu este legitim 
dacă autoritatea şi funcţiile sale nu 
rezultă din consimţămîntul celor 
guvernaţi, întemeiat pe convinge-
rea liber formată că programele de 
guvernare corespund aşteptărilor 
şi necesităţilor acestora. Deoarece 
nu poate exista un consimţămînt 
tacit pentru guvernare, consimţă-
mîntul poporului într-un stat de 
drept rezultă dintr-o manifestare 
de voinţă, din anumite acţiuni, 
care nu sînt altceva decît alegerile 
[8, p. 27].

Relaţiile sociale care privesc 
alegerile sînt reglementate de drep-
tul constituţional, deoarece prin 
conţinutul lor ele sînt relaţii con-
stituţionale, adică apar în procesul 
instaurării, menţinerii și exercitării 
puterii.

Normele juridice care regle-
mentează aceste relaţii sociale sînt 
înscrise atît în Constituţie, cît şi 
în Legea electorală, ele formînd 
o instituţie distinctă a dreptului 
constituţional. Aceste norme sînt 
cercetate fie sub denumirea de sis-

tem electoral, fie sub cea de drept 
electoral.

Normele electorale stabilesc 
care sînt drepturile electorale, con-
diţiile ce trebuie îndeplinite de o 
persoană pentru a fi beneficiarul 
acestora, precum şi garanţiile ce 
fac efectivă exercitarea lor. De ase-
menea, normele juridice electorale 
stabilesc obligaţiile organelor de 
stat în legătură cu alegerile, regu-
lile de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor, precum şi cele de stabi-
lire, centralizare şi comunicare a 
rezultatelor votării [11, p. 40].

Tendiţa spre o democraţie con-
stituţională face necesară existenţa 
unui cadru ce formează sistemul 
electoral al unui stat, care include, 
în mod obligatoriu, condiţiile şi ga-
ranţiile exercitării drepturilor elec-
torale, modul de scrutin, etapele or-
ganizării şi desfăşurării alegerilor, 
precum şi stabilirea rezultatelor 
alegerilor şi atribuirea mandatelor.

Dacă examinăm sediul juridic 
al materiei, vom constata lesne că 
unele drepturi electorale sînt pre-
văzute chiar în textul Constituţiei, 
iar altele – în Legea electorală.

Astfel, în Constituţie sînt pre-
văzute numai drepturile fundamen-
tale ale omului, celelalte drepturi 
fiind prevăzute în lege. De aceea, 
sfera drepturilor electorale este mai 
cuprinzătoare decît cea rezultată 
din Constituţie și aceasta impune 
o delimitare între drepturile elec-
torale fundamentale, nominalizate 
în Constituţie, şi celelalte drepturi 
electorale.

În mod tradiţional sînt exprima-
te constituţional şi, desigur, ana-
lizate în lucrările ştiinţifice două 
drepturi, şi anume: dreptul de a ale-
ge şi dreptul de a fi ales. În strînsă 
corelaţie cu aceste drepturi, unele 
constituţii au prevăzut sau prevăd 
şi un alt drept electoral fundamen-
tal, şi anume dreptul la revocare. 
Acest drept există în China (art. 77 
din Constituţie), în Indonezia, unde 
partidele politice au dreptul de a-i 
revoca pe membrii lor în Parla-
ment; în Liechtenstein, unde nu-

mărul restrîns al populaţiei permite 
contacte familiale şi un parlamen-
tar poate fi revocat de către grupul 
său electoral [11, p. 43].

În toate ţările democratice, drep-
tul de vot include în sine categorii 
ale dreptului de vot activ şi pasiv.

Dreptul de vot activ este dreptul 
cetăţeanului, stabilit prin lege, de a 
participa personal la alegerile orga-
nelor reprezentative sau a autorită-
ţilor publice în calitate de alegător, 
de a fi participant cu drepturi depli-
ne la referendum.

Dreptul de vot pasiv este drep-
tul subiectiv al cetăţeanului, stabilit 
prin lege, de a se prezenta la alegeri 
în calitate de candidat în organele 
reprezentative sau în postul electiv, 
adică dreptul de a fi ales.

Analizarea drepturilor electo-
rale ale cetăţenilor impune cîteva 
determinări conceptuale. În esenţa 
lor, drepturile electorale sînt prin 
excelenţă drepturi cetăţeneşti fun-
damentale. În diferitele clasificări 
date drepturilor fundamentale, 
drepturile electorale sînt reunite, 
de regulă, într-o categorie dis-
tinctă sub denumirea de drepturi 
exclusiv politice. Această alegere 
se motivează prin faptul că aceste 
drepturi pot fi exercitate numai de 
către cetăţeni prin participare la 
guvernare. Considerarea drepturi-
lor electorale ca drepturi exclusiv 
politice permite delimitarea lor 
de drepturile şi libertăţile social-
politice (libertatea conştiinţei, li-
bertatea de exprimare, dreptul de 
asociere), dar şi explicarea altor 
consecinţe juridice. Astfel, drep-
turile exclusiv politice aparţin nu-
mai cetăţenilor, pentru că este pre-
tutindeni recunoscut şi admis că la 
guvernarea unei societăţi participă 
numai cetăţenii, deoarece ei sînt 
legaţi de destinele acelei societăţi 
[11, p. 42].

Începînd cu anul 1994, în Repu-
blica Moldova se desfăşoară cîteva 
tipuri de alegeri generale: 

Parlamentare — în cadrul • 
cărora sînt aleşi deputaţii în Parla-
ment; 
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Locale — în cadrul cărora se • 
aleg consilierii locali şi primarii; 

Prezidenţiale — pînă în anul • 
2000, Preşedintele Republicii Mol-
dova era ales prin vot direct, iar 
începînd cu 2000, alegerea şefului 
statului ţine de competenţa Parla-
mentului. 

De asemenea, în teritoriul Uni-
tăţii Teritoriale Autonome Găgău-
zia (UTA Găgăuzia) au loc alegeri 
regionale, pentru alegerea Adunării 
Populare şi a Guvernatorului Găgă-
uziei. Aceste alegeri se organizează 
şi se desfăşoară în conformitate cu 
Legea Republicii Moldova nr. 344 
din 23.12.1994 privind statutul ju-
ridic special al Găgăuziei (Gagauz 
Yeri) şi actele normative ale UTA 
Găgăuzia.

De regulă, alegerile generale au 
loc cu o periodicitate de 4 ani, cînd 
expiră mandatul autorităţilor alese 
anterior. În caz de încetare înainte 
de termen a mandatului autorităţii 
alese, pot avea loc alegeri anticipa-
te, care se desfăşoară după reguli 
similare, dar campania electorală 
poate dura o perioadă mai scur-
tă. Totodată, cele mai importante 
probleme ale statului şi ale socie-
tăţii pot fi supuse referendumului, 
care se organizează şi se desfăşoa-
ră conform prevederilor Codului 
electoral al Republicii Moldova. 

Reieșind din cele expuse, carac-
terul democratic al guvernămîntu-
lui reprezentativ nu constă numai 
în faptul că acest guvernămînt se 
constituie în baza alegerilor. Pentru 
ca un guvernămînt reprezentativ să 
fie democratic, trebuie să existe şi 
forme prin care colectivitatea să 
poată să-şi exprime voinţa în pro-
bleme în care reprezentanţii săi iau 
decizii. Deciziile trebuie să fie în 
suficientă măsură transparente, ast-
fel încît să poată fi controlate, iar în 
cazul în care nu corespund dolean-
ţelor colectivităţii, să existe posibi-
litatea de a-și exprima dezacordul 
faţă de ele şi chiar de a propune 
schimbarea lor.

Guvernarea de către majorita-
te şi drepturile minorităţii. Toate 

democraţiile sînt sisteme în care 
hotărîrile politice sînt adoptate 
conform opiniei majorităţii cetăţe-
nilor. Dar guvernarea de către ma-
joritate nu este în mod obligatoriu 
democratică. Astfel, nimeni nu va 
considera că un sistem este echi-
tabil dacă acesta permite ca 51 la 
sută din populaţie să oprime restul 
de 49 la sută. 

Într-o societate democratică, 
guvernarea majoritară trebuie în-
soţită de garanţii privind drepturile 
individului, acestea servind, la rîn-
dul lor, ca mijloc de apărare a drep-
turilor minorităţilor, fie ele etnice, 
religioase, politice sau pur şi sim-
plu un grup care a pierdut în dezba-
terile asupra unui subiect legislativ 
controversat. Drepturile minorităţi-
lor nu depind de bunăvoinţa majo-
rităţii şi nu pot fi eliminate prin vot 
majoritar. Drepturile minorităţilor 
sînt apărate pentru că legile şi insti-
tuţiile democratice apără drepturile 
tuturor cetăţenilor. Putem conside-
ra că o astfel de guvernare este o 
democraţie constituţională. Aces-
tea sînt elementele fundamentale 
ale tuturor democraţiilor moderne, 
oricare ar fi istoria, cultura şi eco-
nomia statelor în care ele sînt prac-
ticate, în pofida diferenţelor naţio-
nale şi sociale enorme [2, p. 12].

Democraţia este mai mult decît 
o totalitate de reguli şi proceduri 
constituţionale care determină fe-
lul în care funcţionează sistemul 
politic. Într-o societate democrati-
că, guvernul este doar unul dintre 
elementele care formează o reţea 
complexă de instituţii, partide poli-
tice, organizaţii şi asociaţii.

Activitatea politică în societate 
se realizează nu numai prin inter-
mediul statului, al instituţiilor şi 
organismelor ce ţin de acesta, ci şi 
printr-o vastă şi complexă reţea de 
organizaţii şi instituţii extrastatale. 
Dintre acestea, cele mai vechi şi 
importante sînt partidele politice. 
Existenţa partidelor politice, a par-
tidismului ca fenomen politic re-
prezintă un element esenţial al vie-
ţii democratice. Democraţia începe 

şi există numai odată cu apariţia şi 
dezvoltarea partidismului. 

Noţiunea de partid are o vechi-
me milenară, ea derivă în majori-
tatea societăţilor moderne din lati-
nescul pars-partis şi desemnează, 
într-o accepţiune semantică, o gru-
pare de oameni constituită în mod 
voluntar, animaţi de aceleaşi idei, 
concepţii, interese, scopuri, care 
acţionează în comun în baza unui 
program, în vederea realizării aces-
tuia [11, p. 114].

În societatea modernă, partide-
le politice s-au impus ca realităţi 
incontestabile, iar problema defi-
nirii partidului politic a constituit 
și constituie și astăzi un subiect de 
dispută atît în literatura politologi-
că, în stasiologie, cît şi în sociolo-
gia politică. 

Sociologul Max Weber consi-
dera partidul politic „o asociaţie de 
oameni liberi, voluntar constituită, 
necesară societăţii, cu un anumit 
program, cu obiective ideale sau 
materiale” [9, p. 243]. Max Weber 
sublinia că partidele „asigură pute-
rea pentru conducători, în scopul 
realizării unui ideal sau obţinerii 
unor avantaje materiale pentru mi-
litanţii lor” [2, p. 46-47]. 

Hans Kelsen definea partidele 
politice ca „formaţiuni ce grupează 
indivizi cu aceleaşi orientări poli-
tice, pentru a le asigura o influență 
reală asupra gestionării treburilor 
publice”. 

George Burdeau susţinea că 
„partidele politice sînt un grup de 
indivizi care, profesînd aceleaşi 
opinii politice, fac eforturi de a 
impune un punct de vedere care să 
atragă un număr cît mai mare de 
cetăţeni şi caută să cucerească pu-
terea sau cel puţin să o influenţeze” 
[11, p. 118-119]. 

Fără îndoială, definirea parti-
dului politic trebuie să înceapă cu 
menţionarea faptului că este o aso-
ciaţie. Prin aceasta se exprimă atît 
modul de formare (prin exercita-
rea de către cetăţeni a dreptului de 
asociere), cît şi compoziţia (este o 
grupare de cetăţeni, un colectiv). 
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Partidele politice sînt rezultatul 
asocierii libere a cetăţenilor. Ca 
orice asociaţie, partidul politic re-
zultă din exercitarea de către ce-
tăţeni a dreptului de asociere, ca 
manifestare liberă a voinţei lor de 
a se constitui într-un partid [10, p. 
23]. Astfel văzute lucrurile, Ioan 
Muraru definește partidele politice 
ca fiind asociaţii libere ale cetăţeni-
lor prin care se urmăreşte, pe baza 
unei platforme (program), defini-
rea şi exprimarea voinţei politice 
a cetăţenilor, asociaţii care au, şi-şi 
afirmă clar şi deschis, vocaţia şi ap-
titudinea guvernării [10, p. 25].

În lumina celor menționate, vom 
defini partidul politic ca o grupare 
de oameni uniți prin comunitatea 
concepțiilor politice, ideologice și 
a intereselor sociale, constituit pe 
baza liberului consimţămînt și care 
acţionează programatic, conştient 
şi organizat întru servirea intere-
selor unor clase, grupuri sociale, 
comunităţi umane, pentru dobîndi-
rea şi menţinerea puterii politice în 
vederea organizării şi conducerii 
societăţii în conformitate cu ide-
alurile proclamate în platforma-
program.

Dreptul de asociere (politică) 
nu este absolut, exercitarea lui poa-
te fi restrînsă, dacă este necesar, și 
nu vine în contradicție cu stipu-
lările actelor internaționale și cu 
dispozițiile constituționale. Art. 41 
alin. (4) din Constituție stabilește că 
sînt neconstituționale partidele care 
militează împotriva pluralismului, 
a principiilor statului de drept, a 
suveranității și independenței, a 
integrității teritoriale. Acest text are 
menirea de a proteja valorile politi-
ce, juridice și statale consacrate de 
principiile generale ale legii supre-
me [3, p. 171].

Evidențiem următoarele funcții 
ale partidelor politice: 

1. Cea mai importantă funcţie 
este cea de mediere între cetăţeni 
şi stat, între societatea civilă şi so-
cietatea politică. Această funcţie 
se manifestă plenar în timpul ale-
gerilor. Ele rămîn unica modalita-

te a partidelor de a cuceri puterea 
politică. Cetăţenii, la rîndul lor, 
pot accepta sau respinge un partid 
sau altul, o orientare politică sau 
alta doar participînd la scrutinul 
electoral. Partidele, prin urmare, 
oferă cetăţenilor posibilitatea să 
valideze sau nu orientarea politică 
a societăţii.

2. Partidul este o şcoală de for-
mare şi educare a celor care ocupă 
posturile guvernamentale şi parla-
mentare.

3. Elaborează conceptele poli-
tice, programe şi strategii ale dez-
voltării social-economice, aplicate 
în timpul guvernării;

4. Contribuie la o participare 
activă şi conştientă a cetăţenilor la 
viaţa politică.

5. Controlează şi critică acti-
vitatea executivului şi a legislati-
vului. Această funcţie revine, de 
regulă, opoziţiei [2, p. 47].

Menționăm că, în societatea mo-
dernă, partidele politice s-au impus 
ca realităţi incontestabile. Procesul 
apariţiei lor trebuie privit în strînsă 
corelaţie cu apariţia şi dezvoltarea 
parlamentarismului, deci cu ideea 
de reprezentare în viaţa publică. 
Evoluţia partidelor politice, de la 
apariţia lor şi pînă în prezent, poate 
fi considerată spectaculoasă. Avînd 
ca punct de plecare considerarea 
partidelor ca reprezentînd grupuri, 
clase, ideologii, s-a ajuns uneori 
pînă la aprecierea că partidele în-
truchipează statul, naţiunea.

Astăzi, mai mult ca oricînd, 
partidele politice îşi merită carac-
terizările de „motor al vieţii politi-
ce”, „motiv al îmbătrînirii clasicei 
teorii a separaţiei puterilor’’, „un 
rău necesar” etc. 

Totodată, funcţionarea demo-
craţiei necesită şi o cultură politi-
că specifică, în care anumite valori 
şi modalităţi de comportare sînt 
considerate normalitate. Este vor-
ba aici de o cultură politică în care 
este firească cunoaşterea proble-
melor politice, în care este naturală 
exprimarea protestului, dar în care 
sînt fireşti, totodată, aspiraţia spre 

compromis şi priceperea de a atin-
ge compromisul. 

Concluzii. În sensul celor ex-
puse, conchidem că alegerile repre-
zintă mecanismul democratic de 
formare a organelor puterii în stat 
prin care unicul deţinător al suve-
ranităţii şi puterii în stat – poporul 
– transmite dreptul la exercitarea 
suveranităţii în numele său unor 
reprezentanţi desemnați. 

Condiţiile de bază pentru a 
transforma dreptul formal de a ale-
ge într-o realitate sînt: pluriparti-
dismul, concurenţa între candidaţi, 
pluralismul mediilor de informare, 
pluralismul ideologic, lipsa represi-
unilor pentru critica adusă puterii. 

Totodată, partidele politice sînt 
componente de bază ale unei socie-
tăţi democratice. De fapt, partidele 
politice şi democraţia se condiţio-
nează reciproc. Putem vorbi despre 
existenţa unei democraţii autentice 
numai după apariţia şi dezvoltarea 
partidelor politice, care, la rîndul 
lor, se pot manifesta plenar doar în 
condiţii democratice.

Remarcăm că un element indis-
pensabil într-o democrație este cul-
tura politică democratică, care fa-
vorizează funcţionarea instituţiilor 
democratice, iar existenţa acestor 
instituţii favorizează consolidarea 
culturii politice și a democrației.
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Introducere. Orice persoană 
fizică ori juridică are nevoie 

şi este deopotrivă interesată atît de 
protejarea drepturilor pe care le are 
la un moment dat, cît şi de prote-
jarea drepturilor pe care le va dob-
îndi, eventual, în viitor, iar dreptul, 
prin normele sale, are sarcina de 
a asigura această dublă protecţie. 
Altfel spus, fiecare persoană are 
nevoie de securitate, iar nevoia de 
securitate este „motorul central” 
al vieţii noastre juridice şi sociale 
[10, p. 63].

Ideea de securitate este foarte 
importantă pentru viaţa socială şi 
juridică, întrucît fără ea stabilita-
tea, consolidarea şi dezvoltarea 
raporturilor sociale, economice, 
juridice etc. ar fi cu neputinţă, iar 
în loc de ordine şi pace socială ar fi 
dezordine, anarhie şi conflicte so-
ciale, ceea ce ar duce la descompu-
nerea oricărei societăţi [17, p. 110]. 
Chiar dacă ideea în cauză este una 

proprie tuturor timpurilor, deosebit 
de stringentă ea a devenit anume în 
prezent, cînd procesul de dezvol-
tare a societăţii contemporane este 
tot mai mult dominat de ideea sta-
tului de drept.

Caracterul stringent al ideii de 
securitate a persoanei, în contextul 
statului de drept contemporan, re-
clamă cu necesitate abordarea de-
taliată a tuturor aspectelor implici-
te ale acesteia. Unul dintre acestea 
este securitatea juridică, care con-
stituie fundamentul securităţii per-
soanei într-un stat de drept. Pornind 
de la aceste adevăruri, în articolul 
de faţă ne propunem o abordare 
succintă a esenţei, conţinutului şi 
semnificaţiei securităţii juridice ca 
factor important al stabilităţii soci-
ale şi element indispensabil securi-
tăţii persoanei. 

Totodată, ţinem să subliniem că 
chiar dacă ideea securităţii juridi-
ce se conturează definitiv în zilele 
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REZUMAT
Articolul abordează problema securităţii juridice văzutе ca un principiu fun-

damental într-un stat de drept, ca un element important al securităţii persoanei, 
care presupune următoarele exigenţe: neretroactivitatea legii, accesibilitatea şi 
previzibilitatea legii, interpretarea unitară a legii. Se subliniază că respectarea 
acestor coordonate constituie o condiţie sine qua non pentru o legislaţie de cali-
tate şi o aplicare de calitate a acesteia, toate orientate spre asigurarea stabilităţii 
raporturilor sociale în cadrul statului.
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