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Introducere. Constituind, chiar 
de la bun început, legea fundamen-
tală a statului, constituţia, în pofi-
da tuturor revoluţiilor, reformelor, 
competiţiilor puterilor politice, di-
feritor doctrine politice, particula-
rităţilor dreptului din diferite ţări, 
rămîne a fi principalul element al 
oricărui sistem de drept naţional 
[5, p. 77].

Reformele constituţionale din 
ultimele decenii, desfăşurate în 
fostele republici ale URSS şi în 
alte ţări din Europa, au demonstrat 
amplificarea rolului constituţiilor 
pentru formarea noilor state, a no-
ilor sisteme de drept, pentru dez-
voltarea democraţiei în toate for-
mele sale de manifestare. Practic 
în toate cazurile, momentul decisiv 
al transformărilor l-a constituit ela-
borarea şi adoptarea constituţiilor, 
prin care s-au pus bazele unor noi 
orînduiri politice şi juridice [6, p. 
121]. În pofida tuturor argumente-
lor ce susţin o apreciere pesimistă 
a modelelor contemporane de con-
stituţii, totuşi, în condiţiile unor 
transformări radicale, anume legea 
fundamentală a statului constituie 
pentru societate speranţa transfor-
mărilor pozitive, a schimbărilor 
spre bine.

E de menţionat în acest sens că 
experienţa istorică demonstrează 
cu pregnanţă că adoptarea constitu-
ţiei a devenit un eveniment de im-
portanţă capitală pentru societatea 
umană, ea marcînd victorii şi îm-
pliniri de aspiraţii şi sentimente so-
ciale şi morale. În acelaşi timp, pre-
cizăm că elaborarea unei constituţii 
nu este un simplu act de redactare 
a unui document. Aceasta deoarece 
constituţia a fost şi este concepută 
– într-o viziune mai largă, ce exce-
de juridicului – nu numai ca o lege 
fundamentală, ci şi ca o realitate 
politică şi statală ce se identifică 
chiar cu societatea pe care o creea-
ză sau o modelează şi pentru care 
adoptarea sa dobîndeşte semnifica-
ţia unei adevărate revoluţii [10, p. 
39-40]. Astfel, pretutindeni astăzi 
adoptarea constituţiei este un mare 
eveniment politic, social şi juridic 
al vieţii statale. În acest sens este 
relevantă opinia lui I. A. Kraveţ 
[17, p. 129], potrivit căruia adopta-
rea unei noi constituţii reprezintă o 
revoluţie constituţională, deoarece 
ea conţine un șir de principii noi de 
organizare a statului şi a societăţii, 
în corespundere cu care se va des-
făşura în continuare transformarea 
sistemului politic şi de drept.

Scopul acestui demers ştiinţific 
constă în reliefarea şi analiza func-
ţiilor proprii constituţiei, graţie că-
rora se reuşeşte instituirea şi men-
ţinerea regimului constituţional în 
statul de drept contemporan.

Materiale şi metode aplicate. 
Suportul doctrinar al prezentului 
studiu este constituit din cele mai 
relevante lucrări din domeniu, sem-
nate de autori autohtoni şi străini, 
precum şi din Legea Fundamentală 
a statului. La elaborarea studiului 
au fost utilizate o serie de metode 
de cercetare ştiinţifică, precum: 
metoda logică, analiza (deducţia, 
inducţia), metoda comparativă, 
metoda sistemică şi cea istorică.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Constituţia este un rezultat al trans-
formărilor economice, politice, so-
ciale şi juridice, ea marchează (de-
fineşte, conturează) o etapă istorică 
din viaţa unei ţări, consfinţeşte vic-
toriile şi dă expresie şi stabilitate 
politico-juridică realităţilor etapei 
istorice în care a fost adoptată. În 
context, remarcabilul constituţi-
onalist român C. Ionescu susţine 
că conţinutul legii fundamentale 
reflectă condiţiile social-politice şi 
istorice existente la un moment dat 
într-o societate dată, tradiţiile isto-
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rice, interesele naţionale, cultura 
politică a poporului etc. [9, p. 4].

Respectiv, Constituţia Republi-
cii Moldova, adoptată la 29 iulie 
1994 [4], consfinţeşte aspiraţiile 
seculare ale poporului nostru de a 
trăi într-o ţară suverană şi indepen-
dentă, într-un stat de drept şi demo-
cratic, în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile lui, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea şi pluralismul politic re-
prezintă valori supreme şi sînt ga-
rantate. În acest scop, Constituţia 
se declară a fi Legea Supremă a 
statului, stabilind că nici o lege şi 
nici un alt act juridic care contravi-
ne prevederilor Constituţiei nu are 
putere juridică (art. 7).

Astfel, rolul şi semnificaţia va-
lorică a constituţiei, ca lege fun-
damentală a unui stat, pornesc de 
la conţinutul acesteia, care repre-
zintă: sursa fundamentală a sis-
temului politic, a puterii de stat 
– fenomenul şi realitatea-cheie 
în orice organizare social-statală; 
baza juridică a întregii legislaţii, 
sursa sistemului de drept naţio-
nal, a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti (reglementînd cele mai 
importante relaţii sociale, deter-
minînd direcţiile reglementărilor 
juridice, consfinţind valorile vieţii 
sociale şi de stat). În acelaşi timp, 
Constituţia consacră principii-
le fundamentale ale întregii vieţi 
economice, politice, sociale şi ju-
ridice, în conformitate cu valorile 
fundamentale pe care statul le pro-
movează şi le apără [7, p. 137].

Din aceste considerente, orice 
constituţie se bucură de supremaţie 
faţă de celelalte legi şi acte normati-
ve, fiind plasată în fruntea ierarhiei 
actelor politice şi a actelor norma-
tive, cărora le conferă legitimitate 
politică şi, respectiv, juridică, în 
măsura în care acestea corespund 
întru totul normelor şi principiilor 
pe care aceasta le consacră.

Este semnificativ în acest sens 
că, în general, constituţia se prezin-
tă a fi [16, p. 12]:

● un act juridico-normativ cu 

forţă juridică supremă, care de-
termină orientarea democratică a 
dezvoltării statului şi a întregului 
sistem de drept; 

● un document în care şi-au gă-
sit consfinţire valorile şi idealurile 
constituţionalismului internaţional 
(prioritatea drepturilor persoanei, 
forma de guvernămînt republica, 
separaţia puterilor, pluralismul 
politic şi ideologic, suveranitatea 
poporului, egalitatea în faţa legii 
etc.); 

● un act ce determină limitele 
intervenţiei statului în viaţa perso-
nală şi asociativă a cetăţenilor; 

● o valoare informaţională, de-
oarece textul constituţiei oferă in-
formaţii referitoare la regimul con-
stituţional din ţară, statutul juridic 
al omului şi cetăţeanului, regimul 
politic, organizarea teritorială a 
statului, garanţiile drepturilor per-
soanei etc., respectiv, ea reprezintă 
un paşaport al statului; 

● un instrument de asigurare a 
echilibrului între interesele sociale 
ale diferitelor categorii şi grupuri 
sociale; act ce consolidează socie-
tatea la o anumită etapă de dezvol-
tare; 

● un act ce conţine în sine dis-
poziţiile unui program de dezvolta-
re; 

● baza modernizării statului şi a 
societăţii, factor de democratizare; 

● baza stabilităţii orînduirii de 
stat şi sociale; 

● baza unui statut constituţional 
democratic şi stabil al persoanei.

În studiile de specialitate se 
consideră că supremaţia constitu-
ţiei în sistemul juridic al unui stat 
este determinată de faptul că ea [1, 
p. 157]: legitimează puterea, con-
vertind voinţele individuale sau 
colective în voinţe de stat; conferă 
autoritate guvernanţilor, îndreptă-
ţindu-le deciziile şi garantîndu-le 
aplicarea; determină funcţiile şi 
atribuţiile ce revin autorităţilor pu-
blice; consacrînd drepturile şi înda-
toririle fundamentale, diriguieşte 
raporturile dintre cetăţeni, dintre ei 
şi autorităţile publice; indică sen-

sul sau scopul activităţii statale, 
adică valorile politice, ideologice 
şi morale sub semnul cărora este 
organizat şi funcţionează sistemul 
politic; reprezintă temeiul funda-
mental şi garanţia esenţială a ordi-
nii de drept; este, în cele din urmă, 
reperul decisiv pentru aprecierea 
validităţii tuturor actelor şi faptelor 
juridice.

Prin urmare, supremaţia con-
stituţiei este o categorie complexă, 
care cuprinde trăsături şi elemente 
(valori) politice şi juridice care ex-
primă poziţia ierarhică a constituţi-
ei nu numai în sistemul de drept, ci 
şi în întregul sistem social-politic al 
unui stat. Această poziţie deosebită 
implică un conţinut normativ com-
plex, dar bineînţeles şi importante 
consecinţe politice şi juridice.

Forţa juridică supremă a dis-
poziţiilor constituţionale permite 
crearea condiţiilor necesare pentru 
existenţa unei singure ordini juri-
dice pe întreg teritoriul statului. În 
acelaşi timp, valoarea constituţiei 
sporeşte datorită faptului că nor-
mele ei sînt de acţiune directă, sînt 
general obligatorii şi dispun de un 
mecanism de protecţie – momente 
semnificative pentru stat, societate 
şi persoană. 

În baza celor expuse, devine 
evident că fără reguli constituţio-
nale (ce reflectă interesele întregu-
lui popor) un stat nu poate fi gu-
vernat, or, niciun stat nu-şi poate 
permite să guverneze fără o lege 
fundamentală.

Pentru argumentarea impor-
tanţei şi a necesităţii constituţiei 
într-un stat de drept, considerăm 
a fi deosebit de relevante funcţiile 
îndeplinite de către aceasta, deoa-
rece: în primul rînd, funcţiile sînt 
de natură să indice cele mai impor-
tante direcţii de influenţare a con-
stituţiei asupra relaţiilor sociale; în 
al doilea rînd, funcţiile permit în-
ţelegerea esenţei şi menirii sociale 
a legii fundamentale; în al treilea 
rînd, funcţiile indică eficacitatea 
reglementării constituţionale, spe-
cificul realizării normelor, princi-
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piilor şi instituţiilor constituţionale 
[17, p. 122]. 

În teoria juridică nu există una-
nimitate în ceea ce priveşte identifi-
carea funcţiilor concrete pe care le 
îndeplineşte constituţia. Astfel, unii 
autori atribuie la categoria acestora: 
funcţiile economică, politică, in-
formaţională, institutivă, juridică, 
pedagogico-educativă, integrativă, 
funcţia de ocrotire a dreptului, de 
învestire, sistemo-formativă [20, p. 
45]; alţii – funcţia de echilibrare şi 
de reglementare generală, funcţia 
ordonării pe verticală, funcţia sis-
temo-formativă, funcţiile geopoli-
tică, organizaţională, educativă, de 
programare, funcţia parteneriatului 
social-economic [21, p. 120]. Alţi 
autori recunosc funcţiile: ideologi-
că, politică, geopolitică, organiza-
ţională, educativă, institutivă, de 
protecţie a dreptului, de limitare, 
de stabilizare, funcţia reglemen-
tării general-sociale şi asigurării 
echilibrului între interesele sociale, 
funcţia de asigurare a condiţiilor 
economice egale şi a parteneriatu-
lui social [23, p. 70-71].

Cercetătorii autohtoni men-
ţionează următoarele funcţii ale 
constituţiei [8, p. 166]: funcţia de 
constituire a statului, funcţia de 
asigurare a libertăţilor, drepturilor, 
omului şi cetăţeanului, funcţia po-
litică, funcţia juridică, funcţia edu-
cativă, funcţia de limitare a abuzu-
lui de putere.

În context, merită enunţate şi 
unele clasificări ale funcţiilor con-
stituţiei realizate în funcție de sfera 
în care acestea se manifestă. Astfel, 
în unele studii de specialitate [2, p. 
55; 11, p. 237-238] sînt recunoscu-
te două categorii de funcţii: juridi-
că şi politică. Din punct de vedere 
juridic, funcţiile constituţiei sînt 
triple: constituie fundamentul de 
validitate al întregii ordini juridice; 
determină modalităţile de desem-
nare a guvernaţilor şi le atribuie 
competenţe; enunţă principiile în 
baza cărora se exercită puterea, de 
exemplu, prin reprezentanţi sau di-
rect, separaţia şi echilibrul puterii, 

pluralismul politic etc. Din punct 
de vedere politic, funcţiile consti-
tuţiei sînt complexe şi de asemenea 
sînt triple: organizează şi transmite 
dreptul de exercitare a puterii astfel 
încît să fie exercitată în interesul 
tuturor; constituie fundamentul le-
gitimităţii sistemului de guvernare, 
justificînd puterea de decizie a gu-
vernanţilor selectaţi de care dispun 
în baza competenţelor atribuite; 
indică ideea dreptului animator al 
instituţiei etatice, ceea ce vorbeşte 
de caracterul organizator al actului 
constituţional.

În doctrina constituţională rusă 
[17, p. 120; 19, p. 33-45], funcţi-
ile constituţiei sînt clasificate, în 
principal, în funcţii: din sfera ju-
ridică, din sfera politică şi din cea 
ideologică.

În ceea ce ne priveşte, sîntem de 
părerea că, într-o anumită măsură, 
o asemenea clasificare poate fi doar 
convenţională, în virtutea faptului 
că uneori una şi aceeaşi funcţie se 
manifestă atît în sfera politică, cît 
şi în cea juridică. Mai mult decît 
atît, constituţia îndeplineşte şi une-
le funcţii ce exced limitele acestor 
sfere [5, p. 85]. În prezentul demers 
ştiinţific, noi însă ne vom reţine 
atenţia doar asupra funcţiilor cu ca-
racter juridic.

Astfel, pornind de la natura sa ju-
ridică, este evident faptul că consti-
tuţia îndeplineşte importante funcţii 
în sfera juridică. Ele sînt menţio-
nate de majoritatea specialiştilor, 
însă doar unii, după cum am sub-
liniat deja, le-au integrat într-o ca-
tegorie distinctă, pe cînd alţii atestă 
doar existenţa unei funcţii juridice 
de rînd cu celelalte. În acest sens, 
potrivit autorului Iu. N. Todîca [23, 
p. 71], funcţia juridică a constituţiei 
se manifestă prin aceea că în cores-
pundere cu normele acesteia este 
format sistemul legislaţiei naţiona-
le. Importanţa acestei funcţii este 
determinată de proprietăţile distinc-
te ale constituţiei: supremaţie, forţă 
juridică supremă, procedură specia-
lă de adoptare şi modificare, forme 
specifice de protecţie.

Într-o altă viziune (S. A. Ava-
kian), esenţa funcţiei juridice a le-
gii supreme rezidă în faptul că ea 
[14, p. 20]: reprezintă baza unui 
nou sistem de drept şi a unei noi 
orînduiri juridice din cadrul statu-
lui (sau începutul unei noi etape în 
dezvoltarea lor, dacă acestea exis-
tă); reglementează relaţiile sociale 
şi în calitatea sa de act normativ-ju-
ridic cu acţiune directă poate gene-
ra apariţia acestora; impulsionează 
dezvoltarea legislaţiei şi adoptarea 
de acte normativ-juridice care dez-
voltă ideile generale şi dispoziţiile 
constituţionale.

Fără a reduce semnificaţia aces-
tor accepţiuni, totuşi considerăm 
mai relevante opiniile autorilor 
care susţin exercitarea de către 
constituţie a mai multor funcţii în 
sfera juridică. În esenţă, asemenea 
abordări dezvăluie profunzimea 
rolului şi importanţei juridice a 
legii supreme. Respectiv, în viziu-
nea cercetătorului V. O. Lucin [19, 
p. 34-35], funcţiile constituţiei din 
sfera juridică sînt funcţii regulati-
ve (de reglare), care prin esenţa lor 
demonstrează posibilităţile juridi-
ce ale legii supreme, arată cum se 
manifestă menirea specială a ei în 
ordonarea relaţiilor sociale. La ca-
tegoria acestora autorul citat atri-
buie: funcţia de instituire, funcţia 
de învestire cu drepturi, funcţia de 
protecţie şi funcţia de orientare so-
cial-normativă (de programare).

La rîndul său, autorul I. A. Kra-
veţ evidenţiază următoarele funcţii 
ale constituţiei exercitate în sfera 
juridică [17, p. 127-147]: funcţia 
de limitare a puterii de stat, funcţia 
de instituire a unei noi ordini con-
stituţionale, funcţia de învestire 
cu drepturi, funcţia de protecţie şi 
stabilizare, funcţia teleologică (de 
programare), funcţia de legitimare 
a puterii de stat, funcţia sistemo-
formativă. În acelaşi timp, autorul 
divizează funcţiile din sfera dată 
în negative şi pozitive, subliniind 
că funcţiile negative marchează 
anumite limitări, pe cînd cele po-
zitive asigură o funcţionare activă 
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a organelor constituţionale ale pu-
terii de stat.

Aşadar, o primă funcţie im-
portantă exercitată de constituţie 
în sfera juridică este funcţia de 
instituire a unei noi ordini con-
stituţionale. Esenţa acestei funcţii 
rezidă în faptul că constituţia apa-
re în rezultatul unor transformări 
radicale din viaţa unei societăţi şi 
devine astfel baza politico-juridică 
pentru dezvoltarea acesteia în ur-
mătoarea etapă istorică [14, p. 13]. 
Ea se manifestă prin recunoaşterea 
şi legalizarea celor mai importante 
instituţii social-economice şi po-
litice ale societăţii [19, p. 35]. Cu 
ajutorul acestei funcţii se creează 
structura politică şi de drept, sînt 
determinate modul de organizare şi 
competenţele celor mai importante 
organe ale puterii de stat. 

În esenţă, însăşi adoptarea con-
stituţiei semnifică iniţierea creării 
unui nou sistem politic şi, respec-
tiv, de drept. Desigur, o asemenea 
funcţie este caracteristică în special 
constituţiilor care au marcat aboli-
rea regimurilor totalitare, relevant 
în acest sens fiind şi cazul Constitu-
ţiei Republicii Moldova, prin adop-
tarea căreia s-au pus bazele proce-
sului de edificare a statului de drept 
(în ceea ce priveşte constituţiile 
adoptate în timpul acestor regimuri 
– de exemplu, în perioada sovietică 
–, în virtutea formalismului lor, o 
asemenea funcţie li se poate recu-
noaşte doar convenţional cu toate 
că în viziunea guvernanţilor acelor 
vremuri fiecare constituţie a marcat 
o nouă etapă în dezvoltarea social-
politică a statului).

O altă funcţie a constituţiei este 
funcţia de organizare. În viziu-
nea cercetătorului S. A. Avakian, 
o semnificaţie organizaţională im-
portantă este proprie însăşi adop-
tării legii supreme. S-ar părea că 
multe din cele reglementate con-
stituţional există deja în practică, 
fiind prevăzute de actele normativ-
juridice precedente. Şi totuşi, apa-
riţia unei noi constituţii reprezintă 
un factor ce mobilizează societatea 

şi organele de stat [14, p. 16]. Prin 
intermediul funcţiei de organizare, 
constituţia stimulează activismul 
politic, orientează organele de stat, 
asociaţiile obşteşti şi toţi cetăţenii 
spre o activitate conformă literei şi 
spiritului noii legi supreme. În ace-
laşi context se înscrie şi faptul că 
constituţia reprezintă un act juridic 
cu acţiune directă, ceea ce permite 
apariţia unor raporturi sociale ne-
mijlocit în baza normelor constitu-
ţionale.

Potrivit autorului Iu. N. Todîca, 
funcţia de organizare a constituţiei 
rezidă în faptul că ea fixează sis-
temul organelor puterii de stat şi a 
administraţiei publice locale, de-
termină principiile de interacţiune 
între ramurile puterii de stat, între 
centru şi puterea locală, stabileşte 
forma de guvernămînt – republica 
[23, p. 71]. Desigur, prin prisma 
acestei funcţii devine evident rolul 
constituţiei în organizarea statală a 
unei societăţi, în determinarea prin-
cipiilor şi valorilor fundamentale, 
în baza cărora funcţionează toate 
sistemele social-politice instituite 
în acest scop. 

În acelaşi timp, constituţia nu 
se limitează doar la stabilirea sis-
temului organelor de stat, ea deter-
mină concomitent şi sferele lor de 
activitate, drepturile şi obligaţiile, 
specificul interacţiunii dintre ele. 
Acest fapt marchează o altă funcţie 
a legii fundamentale – funcţia de 
învestire cu drepturi, esenţa căreia 
rezidă în determinarea bazelor sta-
tutului juridic al organelor de stat, 
al individului şi cetăţeanului. Sem-
nificativă în acest caz este viziunea 
autorului Iu. N. Todîca [23, p. 73], 
care susţine că rolul funcţiei date e 
deosebit de important sub aspec-
tul delimitării stricte şi clare între 
competenţele ramurii legislative 
şi celei executive a puterii de stat 
şi pentru excluderea confruntării 
dintre ele. Mai mult, considerăm 
că anume prin intermediul acestei 
funcţii constituţia asigură realiza-
rea şi respectarea principiului se-
paraţiei şi colaborării puterilor în 

stat – principiu fundamental pentru 
un stat de drept.

În acelaşi timp, merită a fi enun-
ţată şi contribuţia acestei funcţii 
la determinarea raporturilor dinte 
stat şi cetăţean, prin fixarea con-
stituţională a drepturilor şi obliga-
ţiilor reciproce. Sub acest aspect, 
se impune în atenţie o altă funcţie 
îndeplinită de constituţie – funcţia 
de limitare a puterii de stat, care 
implică două momente importante: 
limitarea puterii în interiorul statu-
lui şi limitarea puterii acestuia în 
raport cu cetăţenii. În acest sens, 
este relevantă afirmaţia autorului 
francez B. Chantebout, care susţi-
ne că „constituţia este o cartă care 
limitează puterea în cadrul statului 
şi puterea statului în cadrul societă-
ţii” [3, p. 25].

Astfel, luînd în consideraţie fap-
tul că oricărui stat, fie chiar cel mai 
democratic, îi este proprie tendinţa 
abuzului de putere, societatea în 
mod obiectiv are nevoie de consti-
tuţie, prin care să limiteze puterea 
de stat. Respectiv, funcţia exami-
nată asigură limitarea intervenţi-
ei nejustificate a statului în viaţa 
personală a omului, în problemele 
ce ţin de asigurarea şi funcţionarea 
formaţiunilor obşteşti, inclusiv a 
partidelor politice, organizaţiilor 
religioase [23, p. 77]. Din acest 
punct de vedere, constituţia este un 
act fundamental nu numai al statu-
lui, ci şi al societăţii. Valoarea ei 
pentru societate rezidă mai întîi de 
toate în aceea că ea limitează (in-
terzice) dreptul şi posibilitatea or-
ganelor statului de a se implica în 
viaţa personală a omului şi cetăţea-
nului, conturează modele generale 
de comportament care urmează a 
fi respectate atît de către cetăţeni, 
cît şi de către stat [16, p. 9]. Astfel, 
dacă în trecut prin constituţie se în-
ţelegea numai organizarea statului, 
atunci transformările radicale ge-
nerate de revoluţia burgheză fran-
ceză de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea 
a completat această noţiune cu un 
conţinut principial nou. Ca rezultat, 
constituţia, din mijloc de consfinţi-
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re a orînduirii statului absolutist cu 
putere nelimitată, a devenit lege 
fundamentală ce consfinţeşte orga-
nizarea unui stat constituţional, în 
care puterea este limitată, restrîn-
să de suveranitatea poporului, de 
drepturile omului şi cetăţeanului, 
care în totalitatea lor formează sfe-
ra autonomiei individuale a persoa-
nei, libere de intervenţia statului şi 
a agenţilor acestuia [26, p. 14]. 

Cea de-a doua latură a funcţiei 
examinate presupune limitarea pu-
terii în interiorul ei, ceea ce se ma-
nifestă prin restrîngerea dreptului 
de legiferare al puterii legislative, a 
dreptului de administrare al puterii 
executive, a dreptului de a realiza 
justiţia al puterii judecătoreşti şi 
orientarea acestora spre adopta-
rea, executarea şi aplicarea legilor 
în conformitate cu prescripţiile 
constituţionale. În esenţă, regula 
obligatorie pentru toate autorităţi-
le publice este să activeze doar în 
conformitate cu normele constitu-
ţionale.

O altă funcţie atribuită consti-
tuţiei este funcţia de legitimare a 
puterii de stat, care se manifestă 
concomitent în două sfere: juridi-
că şi politică. Se consideră a fi le-
gitimă puterea (sau competenţele 
de putere) consfinţite de normele 
constituţionale. În lumea contem-
porană, principiul fundamental de 
legitimare a puterii este considerat 
a fi principiul suveranităţii poporu-
lui. Respectiv, instituind organele 
puterii de stat, constituţia stabileşte 
cerinţa ca competenţele de putere 
ale acestora să fie exercitate în co-
respundere cu voinţa poporului şi 
concepţia binelui comun.

Cercetătorul I. A. Kraveţ [17, 
p. 143-145] recunoaşte existenţa a 
cîtorva nivele de legitimare a pute-
rii de stat. Un prim nivel ar fi le-
gitimarea statutară, realizată prin 
intermediul instituirii organelor 
de stat şi stabilirii competenţelor 
acestora în normele constituţiei. În 
esenţă, legitimarea statutară asigu-
ră posibilităţile constituţionale ale 
autorităţilor publice şi limitele con-

stituţionale ale activităţii lor. Un alt 
nivel de legitimare a puterii de stat 
este legitimarea procedurală, care 
are loc prin intermediul diferitor 
modalităţi de formare a organelor 
de stat prevăzute de constituţie. Le-
gitimarea procedurală poate astfel 
să se realizeze prin alegeri (în spe-
cial, caracteristice organelor repre-
zentative – parlament, șeful de stat, 
organele administraţiei publice 
locale), numiri (pentru autorităţile 
executive şi judecătoreşti) sau con-
curs. Al treilea nivel de legitimare, 
cel mai complicat, este recunoscut 
a fi legitimarea funcţională. Aceas-
ta presupune anumite cerinţe faţă 
de conţinutul activităţii organelor 
de stat, printre care amovibilitatea 
puterii şi supunerea acesteia socie-
tăţii şi cetăţeanului. Astfel, puterea 
de stat corespunde cerinţelor legi-
timării funcţionale dacă activitatea 
organelor de stat este eficientă în 
realizarea sarcinilor generale de 
dezvoltare a statului, în exercitarea 
funcţiilor sociale şi de altă natură 
ale statului.

O altă funcţie a constituţiei ex-
pusă în literatura de specialitate 
este funcţia de protecţie. Ea ca-
racterizează legea supremă, în pri-
mul rînd, din punctul de vedere al 
orientării normelor acesteia spre 
protecţia bazelor regimului con-
stituţional, a instituţiilor statului şi 
a societăţii, iar, în al doilea rînd, 
indică mecanismul ei de „autoasi-
gurare” şi „autoprotecţie”. În sens 
larg, această funcţie se realizează 
prin însăşi existenţa constituţiei ca 
act politico-juridic fundamental, 
în sens restrîns – prin interdicţii-
le şi puţinele sancţiuni cuprinse în 
normele constituţionale [19, p. 37; 
23, p. 76].

În acest context, constituţiona-
listul V. O. Lucin [19, p. 37] men-
ţionează că funcţia de protecţie se 
realizează în diferite forme, cu uti-
lizarea diferitor procedee şi mijloa-
ce de influenţare a normelor consti-
tuţionale asupra relaţiilor sociale. 
Respectiv, constituţia consfinţeşte 
obiectele, valorile sociale ce trebu-

ie protejate. La categoria acestora 
pot fi atribuite: omul, drepturile şi 
libertăţile acestuia (art. 1 alin. (3) 
din Constituţia RM), suveranitatea 
poporului (art. 2), inalienabilitatea 
şi integritatea teritoriului (art. 3), 
democraţia şi pluralismul politic şi 
ideologic (art. 5) etc. 

O exprimare a funcţiei de pro-
tecţie a constituţiei este, în acelaşi 
timp, şi consfinţirea constituţio-
nală a principiului legalităţii, de-
terminarea acesteia fiind general 
obligatorie. Acelaşi efect îl are şi 
recunoaşterea supremaţiei consti-
tuţiei în sistemul normativ-juridic 
al statului (art. 7). Un rol important 
în realizarea acestei funcţii îl au cu 
precădere normele-garanţii şi nor-
mele-interdicţii ce formează conţi-
nutul legii supreme [5, p. 93].

Evident, fixarea constituţională 
a valorilor sociale nu este sufici-
entă pentru protecţia lor reală. La 
acest capitol, practica mondială 
atestă multiple derogări şi încăl-
cări ale normelor constituţionale. 
Cerinţele constituţionale adesea 
sînt neglijate chiar şi de deputaţi, 
reprezentanţii puterii executive, 
şefii de stat, momente ce gene-
rează crize constituţionale. Din 
această perspectivă, în studiile de 
specialitate se menţionează necesi-
tatea protecţiei şi apărării juridice 
a constituţiei, care presupune ac-
tivitatea de asigurare, cu ajutorul 
mijloacelor juridice, a supremaţiei 
constituţiei, a forţei ei juridice şi 
normative supreme în societate şi 
respectarea strictă a acesteia [24, 
p. 5-12; 25, p. 5-6]. 

La acest subiect, cercetătoarea 
N. M. Kolosova afirmă că „protecţia 
constituţiei presupune un complex 
de măsuri orientate spre înlăturarea 
barierelor în realizarea acesteia şi 
prevenirea încălcării normelor ei”; 
„apărarea constituţiei presupune 
contracararea încălcărilor concrete 
a normelor constituţionale” [15, p. 
374]. Corespunzător, Iu. N. Todîca 
susţine că, în asemenea circum-
stanţe, deosebit de actuală devi-
ne problema stabilirii răspunderii 
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constituţionale pentru încălcarea 
normelor legii fundamentale, ela-
borarea unor mecanisme adecvate 
pentru protejarea regimului con-
stituţional, a celor mai importante 
instituţii politico-sociale şi juridice 
[23, p. 76-77].

Prin urmare, pentru ca funcţia de 
protecţie a constituţiei să fie exerci-
tată eficient, sînt necesare garanţii 
sigure de eficienţă a constituţiei ca 
lege supremă, un mecanism efici-
ent de realizare care să determine 
respectarea şi realizarea acesteia 
necondiţionată de către toţi şi, re-
spectiv, sancţionarea celor care nu 
se conformează acestor exigenţe. 
Prin esenţă, este o condiţie indis-
pensabilă a eficienţei celorlalte 
funcţii exercitate de constituţie.

Referitor la drepturile şi li-
bertăţile omului şi cetăţeanului, 
unii autori evidenţiază o funcţie 
distinctă a constituţiei orientată 
spre protecţia acestora – funcţia 
de protecţie a drepturilor omului 
[23, p. 75]. Fără îndoială, o ase-
menea funcţie este inerentă unei 
constituţii democratice. În acest 
sens, destul de obiectiv se accen-
tuează în studiile de specialitate că 
principalul scop al unei constituţii 
constă în garantarea libertăţii şi 
securităţii fiinţei umane sub toate 
aspectele sale [13, p. 56].

Vorbind nemijlocit despre Con-
stituţia Republicii Moldova, preci-
zăm că, în general, aceasta asigură 
protecţia drepturilor şi libertăţilor 
omului în principal prin:

stipularea în art. 1 că: „Re-a) 
publica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnita-
tea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalită-
ţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme şi 
sînt garantate”; 

recunoaşterea supremaţiei b) 
dreptului internaţional al drepturi-
lor omului;

consacrarea unui întreg titlu c) 
(II) drepturilor, libertăţilor şi înda-
toririlor fundamentale ale omului, 
relevînd astfel importanţa primor-

dială a instituţiilor respective în 
viaţa statului şi a societăţii;

stabilirea unor interdicţii, de d) 
exemplu: „Proprietatea nu poate fi 
folosită în detrimentul drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii omului” /
art. 9 alin. (2)/; „Nici o lege nu poa-
te îngrădi accesul la justiţie” /art. 
20 alin. (2)/; „Nimeni nu poate fi 
condamnat pentru acţiuni sau omi-
siuni care, în momentul comiterii, 
nu constituia un act delictuos” /art. 
22/; „Nimeni nu va fi supus la tor-
turi, nici la pedepse sau tratamente 
crude, inumane ori degradante” /
art. 24 alin. (2)/ etc.;

stabilirea expresă a unor e) 
obligaţii şi îndatoriri pentru stat, 
de exemplu: „Respectarea şi ocro-
tirea persoanei constituie o îndato-
rire primordială a statului” /art. 16 
alin. (1)/; „Statul asigură dreptul 
fiecărui om de a-şi cunoaşte drep-
turile şi îndatoririle” /art. 23 alin. 
(2)/; „Statul respectă şi ocroteşte 
viaţa intimă, familială şi privată” 
/art. 28/ etc.

Încă o funcţie importantă recu-
noscută constituţiei este funcţia 
sistemo-formativă [p. 17, p. 145], 
care implică două laturi interde-
pendente. Pe de o parte, constituţia 
este actul normativ-juridic princi-
pal în sistemul legislaţiei unui stat, 
în această postură ea constituind 
baza juridică a întregii legislaţii, 
care, la rîndul său, este chemată să 
dezvolte prescripţiile constituţiona-
le prin reglementarea mai detaliată 
a relaţiilor sociale. Concomitent, în 
calitate de fundament al legislaţiei, 
constituţia stabileşte denumirea şi 
tipurile actelor normativ-juridice 
proprii diferitor ramuri ale legisla-
ţiei – constituţională, administra-
tivă, penală, civilă etc. Pe de altă 
parte, luînd în consideraţie dis-
tincţia ce există între drept şi lege, 
este evident că rolul constituţiei nu 
se reduce doar la postura sa de act 
normativ-juridic fundamental în 
sistemul legislaţiei, ci este cu mult 
mai amplu şi profund. Astfel, în 
cuprinsul ei sînt consfinţite prin-
cipiile fundamentale ale dreptului 

ce stau la baza întregului sistem de 
drept – principiile constituţionale 
ale organizării şi interacţiunii din-
tre individ, societate şi stat. Anume 
graţie acestora ramurile de drept se 
integrează organic în sistemul de 
drept. Respectiv, prin intermediul 
funcţiei sistemo-formative, consti-
tuţia poate să menţină integrarea 
ramurilor de drept în sistem. Din 
acest punct de vedere, cercetătorul 
V. O. Lucin consideră legea funda-
mentală ca fiind „veriga organiza-
ţională principală, temelia sistemu-
lui de drept”, ce-i asigură echilibrul 
[18, p. 38-39].

O altă funcţie recunoscută con-
stituţiei în literatura de specialitate 
este funcţia de stabilizare, esenţa 
căreia rezidă în faptul că legea su-
premă este rezultatul consensului 
diferitelor forţe politice, fiind astfel 
un factor stabilizator pentru dezvol-
tarea relaţiilor sociale [23, p. 80]. 
Prin reglementarea structurii şi sis-
temului puterii de stat, competenţei 
organelor de stat, a principiilor şi 
formelor activităţii acestora, con-
stituţia are un rol de stabilizare a 
statului ca instituţie politică, contu-
rează cîmpul de funcţionare a aces-
tuia şi posibilitatea de a influenţa 
procesele sociale. În mare parte, 
această funcţie derivă din caracte-
rul stabil al constituţiei, marcat de 
procedura complexă de modificare 
a acesteia. Astfel, datorită exigen-
ţelor stabilite pentru modificarea 
textului constituţional, se asigură 
continuitatea stabilă a ordinii im-
puse de normele constituţionale. 

Trebuie evidenţiat în acest sens 
rolul constituţiei în asigurarea sta-
bilităţii sistemului de drept, con-
tinuităţii acestuia, indiferent de 
transformările politice sau de altă 
natură din societate. Astfel, stabi-
litatea constituţiei este baza stabi-
lităţii sistemului de drept al statu-
lui, al regimului constituţional, ce 
garantează neadmiterea modificării 
acestora în funcţie de diferite con-
siderente politice de conjunctură 
[22, p. 34-35].

Constituţia îndeplineşte, de ase-
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menea, şi o funcţie de programare 
[17, p. 134] sau de orientare soci-
al-normativă [19, p. 37]. Avînd în 
vedere faptul că statul şi societatea 
trebuie să dispună de anumite ori-
entări în dezvoltarea lor, este nece-
sară în acest sens stabilirea norma-
tivă a acestora la nivelul legilor fun-
damentale. Prin urmare, constituţia 
nu numai fixează ceea ce a obţinut 
statul şi societatea la momentul 
adoptării sale, ci şi prefigurează noi 
scopuri şi obiective, orientări pen-
tru viitor, pentru dezvoltarea siste-
melor din sferele juridică, politică, 
economică, socioculturală etc. Re-
spectiv, în perioada contemporană, 
deosebit de semnificativă şi actuală 
este edificarea statului suveran şi 
independent, democratic, social şi 
de drept. 

Faptul recunoaşterii constituţio-
nale a Republicii Moldova ca fiind 
un stat de drept prin esenţă nu pre-
supune existenţa acestuia ca atare, 
ci tendinţa generală a statului şi a 
societăţii spre edificarea acestu-
ia în limitele teritoriului naţional. 
Aşadar, constituţia cuprinde în sine 
dispoziţiile unui program (materi-
alizate în normele-sarcini, norme-
le-obiective, normele-principii), 
care sînt semnificative pentru ela-
borarea strategiilor de dezvoltare, 
determinînd direcţiile prioritare ale 
politicii interne şi externe. 

În doctrină mai sînt atestate şi 
alte funcţii îndeplinite de constitu-
ţie, însă noi ne vom opri aici, de-
oarece considerăm că cele studiate 
sînt destul de relevante pentru o lege 
fundamentală ce se vrea democra-
tică. În context, este important de a 
evidenţia faptul că nu întotdeauna 
şi nu toate constituţiile îndeplinesc 
concomitent toate funcţiile enunţa-
te. Realizarea coordonată a aces-
tora ar fi ceva ideal, însă dificil de 
îndeplinit. Prin urmare, una dintre 
sarcinile principale în edificarea 
statului de drept este asigurarea 
realizării coordonate a funcţiilor 
constituţiei, consolidarea meca-
nismului constituţional în vederea 
recunoaşterii şi conştientizării de 

către toţi cetăţenii a rolului funda-
mental al constituţiei pentru stat şi 
societate şi respectarea acesteia ca 
valoare socială supremă.

Concluzii. Așadar, un stat de 
drept nu are nevoie doar de con-
stituţie, deoarece existenţa acesteia 
nu dovedeşte existenţa statului ca 
stat de drept (constituţia poate le-
gitima un regim autoritar sau dic-
tatorial [12, p. 350]). Statului de 
drept îi este inerentă o lege funda-
mentală democratică, care să-şi în-
deplinească eficient funcţiile, adică 
să instaureze în cadrul societăţii un 
regim constituţional democratic 
real, respectat de către toţi. 
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