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Introducere. Organizarea 
administrativă a teritoriului 

reprezintă un element esențial în 
construcția și administrarea orică-
rui stat.

Buna administrare a colec-
tivităților locale depinde de prin-
cipiile puse la baza organizării 
teritoriului care, la rândul lor, con-
stituie obiectul discuțiilor axate pe 
formele și structurile de realizare 
eficientă a administrării teritoriu-
lui, iar rațiunea reorganizării aces-
tuia constă în eficiența realizării 
intereselor locale.

Rezultate obținute și discuții. 
O administrare efectivă presupune 
o delimitare a teritoriului statului în 
unități administrativ-teritoriale care 
să permită satisfacerea necesităților 
de interes general pretutindeni unde 
se manifestă [1, p. 330].

Prin urmare, delimitarea terito-
riului unui stat în unități teritoriale 
apare ca o necesitate a îndeplinirii 
eficiente de către organele din aces-
te unități a unei părți cât mai mare 
din ansamblul sarcinilor statului şi 
anume a acelora, legate de viața lo-
cală [2, p. 201].

Doctrina juridică subliniază un 
dublu sens al sintagmei „unitate 
administrativ-teritorială”, care se 

utilizează în funcție de natura re-
gimului administrativ al statului, 
adică fie un regim de desconcentra-
re, fie unul de descentralizare [3, p. 
32-33].

Într-un prim sens, unitățile ad-
ministrativ-teritoriale semnifică 
circumscripțiile administrative ale 
teritoriului de stat, adică sfera de 
competență teritorială ale organe-
lor desconcentrate ale statului.

Într-un al doilea sens, unitățile 
administrativ-teritoriale reprezintă 
colectivitățile teritoriale locale, adi-
că cetățenii, populația, care trăiește 
pe o anumită porțiune a teritoriului 
de stat, în condițiile existenței unei 
organizări juridice administrative 
şi interese publice locale proprii, 
distincte. Colectivitățile teritoriale 
locale definesc regimul de descen-
tralizare administrativă sau de au-
tonomie locală [4, p. 33].

Cu privire la recunoaşterea, de 
către stat, a colectivităţilor locale, 
este semnificativă opinia lui Anton 
Trăilescu, care subliniază faptul că 
ea reprezintă o garanţie în plus a 
respectării drepturilor cetăţenilor 
în raport cu autorităţile statului şi 
accentuează caracterul democratic 
al statului însuşi [5, p. 2].

În acest context, trebuie sub-

liniat faptul, că prin colectivitate 
(teritorială) locală se înţelege co-
muna, oraşul, municipiul, judeţul, 
departamentul, regiunea, provincia 
etc. [6] - ca formaţiuni politice ale 
totalităţii locuitorilor,aflați în limi-
tele lor teritoriale, definiţie care ca-
ută să dea expresie ambelor sensuri 
atribuite acestei noţiuni.

Trebuie observat în legătură cu 
această definiţie, că, în concepţia 
[7] Cartei Europene a Autonomiei 
Regionale, adoptată de Congresul 
Puterilor Locale şi Regionale din 
Europa la 5 iulie 1996, între colec-
tivităţile teritoriale locale de bază 
(comuna, oraşul, municipiul) şi 
colectivităţile teritoriale intermedi-
are (judeţul, regiunea, provincia), 
situate între stat şi colectivităţile 
de bază, urmează să se facă o dis-
tincţie, în sensul că cele din urmă 
sunt structuri mai vaste, organizate 
în sânul aceluiaşi stat şi dotate cu 
organe alese [8, p. 8].

Totodată, art. 13 [9] din Carta 
Europeană pentru Autonomia Lo-
cală, adoptată la Strasbourg la 15 
septembrie 1985, determină câm-
pul de aplicare a prevederilor ei la 
categoriile de colectivităţi locale 
sau regionale, în măsura în care 
statul semnatar acceptă şi aprobă 
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dimensiunea acestui câmp prin in-
termediul instrumentului de ratifi-
care.

Relaţiile dintre colectivităţile 
de bază şi colectivităţile regionale 
au ca fundament principiul subsi-
diarităţii [10, p. 33]. Aceste relaţii 
presupun că regiunile nu se pot 
substitui competenţei autorităţilor 
locale, iar orice conflict de com-
petenţă are la bază aplicarea prin-
cipiului autonomiei locale şi cel 
al subsidiarităţii, care presupun 
de plano prioritatea competenţei 
autorităţilor locale. Totodată, co-
lectivităţile regionale pot delega 
autorităţilor locale exerciţiul com-
petenţei lor, cu respectarea drep-
tului intern şi pot exercita unele 
competenţe privind coordonarea 
activităţii financiare a colectivită-
ţilor locale care se află pe teritoriul 
lor [11, p. 112].

Constituția din 1994 în articolul 
110 prevede:

„Teritoriul Republicii (1) 
Moldova este organizat, sub aspect 
administrativ, în sate, oraşe, raioa-
ne şi unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia. În condiţiile legii, unele 
oraşe pot fi declarate municipii.

Localităţilor din stânga (2) 
Nistrului le pot fi atribuite forme 
şi condiţii speciale de autonomie 
în conformitate cu statutul special 
adoptat prin lege organică.

Statutul capitalei Republi-(3) 
cii Moldova oraşul Chişinău se re-
glementează prin lege organică.”

Totodată, Constituția din 1994, 
în art. 111 prevede:

Găgăuzia este o unitate (1) 
teritorială autonomă cu un statut 
special care, fiind o formă de au-
todeterminare a găgăuzilor, este 
parte integrantă şi inalienabilă a 
Republicii Moldova şi soluţionea-
ză de sine stătător, în limitele com-
petenţei sale, potrivit prevederilor 
Constituţiei Republicii Moldova, 
în interesul întregii populaţii, pro-
blemele cu caracter politic, econo-
mic şi cultural.

Pe teritoriul unităţii terito-(2) 
riale autonome Găgăuzia sunt ga-
rantate toate drepturile şi libertăţile 
prevăzute de Constituţia şi legisla-
ţia Republicii Moldova.

În unitatea teritorială au-(3) 
tonomă Găgăuzia activează organe 
reprezentative şi executive potrivit 
legii.

Pământul, subsolul, apele, (4) 
regnul vegetal şi cel animal, alte 
resurse naturale aflate pe teritoriul 
unităţii teritoriale autonome Găgă-
uzia sunt proprietate a poporului 
Republicii Moldova şi constituie 
totodată baza economică a Găgă-
uziei.

Bugetul unităţii teritoriale (5) 
autonome Găgăuzia se formează 
în conformitate cu normele stabili-
te în legea care reglementează sta-
tutul special al Găgăuziei.

Controlul asupra respectă-(6) 
rii legislaţiei Republicii Moldova 
în unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia se exercită de Guvern, în 
condiţiile legii.

Legea organică care regle-(7) 
mentează statutul special al unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia poa-
te fi modificată cu votul a trei cin-
cimi din numărul deputaţilor aleşi 
în Parlament.

Trebuie menţionat că, potrivit 
art. 72 alin. 3 lit. (j) din aceeaşi 
Constituţie, organizarea adminis-
traţiei locale, a teritoriului, precum 
şi regimul general privind autono-
mia locală se reglementează prin 
lege organică şi este o atribuţie ce 
ţine de competenţa exclusivă a Par-
lamentului R. Moldova.

După intrarea în vigoare a Con-
stituţiei din 1994 şi până în prezent, 
delimitarea şi organizarea admi-
nistrativ-teritorială a R. Moldova 
a fost reglementată succesiv prin 
următoarele legi:

Legea nr. 306-XIII din 7 a) 
decembrie 1994 [12] cu modifică-
rile şi completările ulterioare (ab-
rogată);

Legea nr. 191-XIV din 12 b) 

noiembrie 1998 cu modificările şi 
completările ulterioare (abrogată);

Legea nr. 764-XV din 27 c) 
decembrie 2001 (M. O. al R. Mol-
dova, nr. 16/53, 2002).

Revenind la art. 111 din 
Constituția R. Moldova, putem 
sublinia faptul că datorită impor-
tanţei reglementărilor legilor or-
ganice menţionate la alin. (7) a art. 
111 din Constituţie, constituantul a 
specificat la alin (7), că ele pot fi 
modificate cu votul a 3/5 din nu-
mărul deputaţilor aleşi. Această 
prevedere este diferită de cea a art. 
74 alin. (1) din Constituţie, care sti-
pulează că legile organice se adop-
tă cu votul majorităţii deputaţilor 
aleşi, după cel puţin două lecturi, 
ea înclinând a fi neconstituţională. 
Aceasta pentru că prevederea ali-
niatului (7) din articolul 111 este 
adoptată ulterior celei din aliniatul 
(1) al articolului 74, de unde reiese 
că ea, potrivit principiului lex pos-
terior derogat priori, nu trebuie să 
contravină acestuia din urmă, în-
trucât se bucură de o forţă juridică 
inferioară ei. Tot ceea ce se poate 
de adăugat este faptul că reglemen-
tările legilor organice prevăzute la 
alin. (7) al art. 111 din Constituţia 
R. Moldova se modifică în condiţii 
similare cu cele ale legilor organice 
prevăzute la aliniatul (1) al artico-
lului 74 din aceeaşi Constituţie.

Statutul special de autonomie 
a localităţilor din stânga Nistrului 
(Transnistria) nu face obiectul de 
reglementare din partea unei legi 
organice nici până în prezent, dato-
rită diferendului [13] transnistrean 
existent între R. Moldova şi Rusia.

In ceea ce priveşte statutul spe-
cial de autonomie al localităţilor 
din sudul R. Moldova, el este re-
glementat prin legea privind sta-
tutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz-Yari) nr. 344 - XXX din 
23 decembrie 1994 [14, p. 160].

Legea nr. 344 — XIII/1994 
consacră la baza organizării terito-
riale a unităţii administrativ-teri-
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toriale din Găgăuzia principiul et-
nic, potrivit căruia, în componenţa 
Găgăuziei întră localităţile în care 
grupul etnic găgăuz constituie mai 
mult de 50% din numărul popu-
laţiei din aceste localităţi, dar şi 
acele localităţi unde găgăuzii con-
stituie mai puţin de 50% din popu-
laţie, cu condiţia unui referendum 
local [15].

Instituirea principiului etnic, 
precum şi a principiului potrivit 
căruia în componenţa Găgăuziei 
pot intra şi acele localităţi, unde gă-
găuzii constituie mai puţin de 50% 
din populaţie, cu condiţia unui re-
ferendum local, principii ce stau la 
baza formării UTAG — constitu-
ie, în opinia noastră, un precedent 
juridic periculos nu atât pentru R. 
Moldova, cât pentru întreaga ordi-
ne juridică internaţională. Aceasta 
se explică prin faptul că, întrucât 
în R. Moldova populaţia este con-
stituită din: români - 64,5%, ucrai-
neni - 13,8%, ruşi - 13%, găgăuzi 
- 3,5%, bulgari - 2%, evrei - 1,5%, 
beloruşi - 0,5%, nemţi - 0,2%, ţi-
gani - 0,3%, polonezi - 0,1%, alte 
naţionalităţi - 0,6% [16, p. 144], în 
ipoteza în care principiile enunţate 
mai sus s-ar extinde şi la aceste mi-
norităţi [17], organizate în formaţi-
uni politice teritoriale, ar rezulta o 
organizare teritorială a R. Moldo-
va alcătuită dintr-o „constelaţie de 
arhipelaguri” pe un teritoriu omo-
gen. Mai mult, ţesătura prea com-
plicată rezultată din intersecţia şi 
încorsetarea serviciilor publice din 
cadrul „arhipelagurilor” ar pune în 
cumpănă buna organizare şi func-
ţionare a lor, ar deruta cetăţeanul 
de rând, supunându-1 la cheltuieli 
incompatibile cu buzunarul său. 

Prin adoptarea Legii nr. 764 — 
XV din 27 decembrie 2001 [18] 
privind organizarea administrativ-
teritorială a R. Moldova de către 
Parlament, care a abrogat Legea 
nr. 191 -XIV/1998 cu modificările 
ulterioare, delimitarea şi organiza-
rea administrativă a teritoriului se 

supune unei noi modificări, reve-
nindu-se la vechea împărţire admi-
nistrativă de tip sovietic: raioane, 
oraşe şi sate (art. 4 alin. (1)).

Ca urmare, Hotărârea Parlamen-
tului nr. 807 - XV din 5 februarie 
2002 [19] cu privire la stabilirea 
datei alegerilor locale generale, la 
articolul său 1, fixează alegerile ge-
nerale pentru data de 7 aprilie 2002. 
Totodată, prin art. 2 al aceleiaşi 
hotărâri, Parlamentul R. Moldova 
recomandă Adunării Populare a Gă-
găuziei fixarea datei alegerilor auto-
rităţilor administraţiei publice locale 
din Găgăuzia pentru aceeaşi dată.

Hotărârea Curţii Constituţionale 
a R. Moldova nr. 10 din 19 februa-
rie 2002 [20] a declarat însă necon-
stituţională Hotărârea Parlamen-
tului nr. 807 - XV/2002 cu privire 
la stabilirea datei alegerilor locale 
generale, având ca rezultat suspen-
darea efectelor juridice a Legii nr. 
764 -XV/2001. In motivarea Hotă-
rârii Curţii Constituţionale se arată 
că „prin fixarea alegerilor locale 
generale pentru 7 aprilie 2002, 
Parlamentul, de jure şi de facto, 
a întrerupt mandatul consilierilor 
locali aleşi pentru un mandat de 4 
ani. Or, Constituţia şi cadrul legal 
existent nu învestesc Parlamentul 
cu dreptul de a întrerupe mandatul 
aleşilor locali. Fiind abilitat prin 
legea electorală să adopte hotărâri 
privind stabilirea datei alegerilor 
locale generale sau anticipate, 
Parlamentul, însă, în sensul art. 54 
alin. (1) din Constituţie, nu este în 
drept să suprime sau să diminueze 
drepturile şi libertăţile fundamen-
tale ale omului şi cetăţeanului”.

Drept urmare, modul de aplicare 
a Legii nr. 764 - XV/2001 privind 
organizarea administrativ-teritoria-
lă este stabilit prin Legea nr. 1078 
- XV din 24 mai 2002 [21].

Articolul 1 din această din urmă 
lege prevede că Legea nr. 764- 
XV/2001 se pune în aplicare de la 
data fixării alegerilor locale, dar nu 
mai târziu de 23 martie 2003.

După intrarea în vigoare a Con-
stituţiei din 1994 şi până în pre-
zent, prin afluxul de legi privind 
organizarea administrativ-teritoria-
lă, delimitarea şi organizarea admi-
nistrativă a teritoriului Republicii 
Moldova a suferit o serie de modi-
ficări, mai ales în rândul unităţilor 
teritoriale de nivelul II, în funcţie 
de fluctuaţia opiniei legiuitoru-
lui moldovean între două tendinţe 
conturate în viaţa publică din R. 
Moldova.

Prima tendinţă este dominată de 
ideea concentrării unui mare apa-
rat administrativ birocratic în mici 
unităţi administrativ-teritoriale, al-
cătuite pe de o parte din unităţi de 
bază: satele (comunele) şi oraşele 
(municipiile), iar pe de altă par-
te dintr-un număr mare de unităţi 
teritoriale intermediare - raioane-
le, de creaţiune sovietică. Această 
formă arhitecturală a teritoriului R. 
Moldova, apropiată mai degrabă 
cu spiritul centralizării administra-
tive, a fost concepută şi adoptată 
în funcţie de necesităţile regimului 
comunist încă din perioada sovie-
tică. Conform tezelor comuniste, 
sistemul sovietic de administrare 
se identifica cu un sistem de admi-
nistrare prin comandă, care era ori-
entat spre o centralizare excesivă a 
puterii de stat. Principiul de orga-
nizare politică şi statală care stătea 
la baza regimului comunist era aşa-
zisul centralism democratic [22, p. 
385], care permitea formal inde-
pendenţa şi iniţiativa organelor lo-
cale ale puterii, dar care în realitate 
se manifestă printr-o centralizare a 
puterii de stat, ce se afla în mâinile 
unicului partid politic existent, cel 
comunist.

În literatura juridică sovietică 
se afirmă că alegerile Sovietelor de 
deputaţi erau democratice, întrucât 
candidaturile pentru alegerile de 
deputaţi erau propuse de către or-
ganizaţii: sindicale, comsomoliste 
(UTC-iste), ale cooperaţiei, alte 
organizaţii obşteşti prin interme-
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diul organelor raionale, orăşeneşti, 
raionale din oraşe, în frunte cu par-
tidul comunist.

În consecinţă, numărul mare de 
structuri administrativ-teritoriale 
reprezenta rezultatul uniformizării 
şi supracentralizării specifice siste-
mului sovietic [23, p. 385].

Cu toate că Constituţia din 
1994 consacră principiul autono-
miei locale în articolul 109, ceea 
ce înseamnă implicit recunoaşterea 
existenţei organizării descentraliza-
te pe baza criteriului teritorial [24, 
p. 13], Legea nr. 306 - XIII/1994 
cu modificările ulterioare (abroga-
tă) prevede aceeaşi structură orga-
nizatorică a teritoriului moştenită 
de la imperiul sovietic şi concepută 
conform principiului centralismu-
lui democratic. Cert este că şi noua 
Lege nr. 764 — XV/2001, ale cărei 
dispoziţii au fost aplicabile după 
23 martie 2003 (potrivit Legii nr. 
1078 -XV/2002), reflectă aceeaşi 
organizare administrativă a terito-
riului R. Moldova care a existat în 
perioada în care aceasta făcea parte 
din URSS.

În ceea ce ne priveşte, conside-
răm că stabilirea de către cele două 
legi a unei organizări administrativ-
teritoriale, alcătuită dintr-un număr 
excesiv de unităţi intermediare (ra-
ioanele), constituie o frână pentru 
o administraţie modernă spre care 
tinde Republica Moldova. Aceasta 
pentru că numărul excesiv de uni-
tăţi teritoriale intermediare nu dă 
undă verde implementării principi-
ilor de eficienţă şi eficacitate nece-
sare la îndeplinirea sarcinilor atri-
buite autonomiei locale. Mai mult 
decât atât, menirea organizării ad-
ministrativ-teritoriale, reflectată în 
cele două legi, a fost concepută în 
secolul trecut în vederea asigurării 
eficienţei dominaţiei partidului co-
munist. Or, caracterul constituţio-
nal de stat, de drept şi democratic 
al R. Moldova, care presupune plu-
ralismul politic şi respectarea drep-
turilor omului, este incompatibil cu 

ideea de a se instaura, prin orice 
mijloace, poziţia dominantă a unui 
partid politic.

În sprijinul acestei consideraţii 
este semnificativă opinia dlui Cor-
neliu Liviu Popescu, care sublinia-
ză că tendinţa, ca necesitate obiec-
tivă, este de a mări dimensiunile 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
asigurându-le o forţă sporită, atât 
în vederea eficienţei activităţii ad-
ministrative, cât şi ca factor de dez-
voltare a autonomiei locale, factor 
de democraţie [25, p. 40].

In acest context, se poate subli-
nia şi opinia avansată de unii autori 
în literatura juridică din Republica 
Moldova, care consideră că reforma 
administrativ-teritorială în R. Mol-
dova după 1994 n-a facilitat ten-
dinţa spre progres, deoarece nu este 
avantajoasă pentru economia repu-
blicii, nu corespunde unui sistem 
efectiv de administrare. Referin-
du-se la Legea nr. 306 -XIII/1994, 
autorul Tudor Deliu subliniază, în 
continuare, că „fărâmiţarea” repu-
blicii în unităţi administrative mici 
complică implementarea autono-
miei locale, „descentralizării” [26, 
p. 22].

A doua tendinţă este dominată 
de ideea unei apropieri de tradiţia 
istorică şi de o administraţie cât mai 
raţională şi eficientă prin minimali-
zarea numărului funcţionarilor ad-
ministrativi şi lărgirea dimensiuni-
lor unităţilor teritoriale atât a celor 
de bază, cât şi revenirea la unităţile 
intermediare istorice – judeţele [27, 
p. 200 şi urm.], cu dimensiuni mai 
vaste decât raioanele.

Această idee a fost reflecta-
tă în dispoziţiile Legii nr. 191 - 
XIV/1998 cu modificările ulterioa-
re (abrogată). Organizarea adminis-
trativă în judeţe, oraşe (municipii) 
şi sate (comune) instituită de Legea 
nr. 191 - XIV/1998, în opinia noas-
tră, este de natură să asigure mult 
mai eficient îndeplinirea sarcinilor 
atribuite de către stat administraţiei 
publice locale în unităţile adminis-

trativ-teritoriale de ambele nivele, 
decât cele două legi mai sus men-
ţionate. Aceasta pentru că lărgeşte 
posibilităţile concentrării unor po-
tenţiale economice şi socio-cultu-
rale în condiţii mai dezvoltate în 
centrele administrative din aceste 
unităţi.

Pe de altă parte, în lumina dis-
poziţiilor Legii nr. 191 - XIV/1998 
cu modificările ulterioare (abroga-
tă), colectivităţile locale de nivelul 
doi, din perspectivă europeană, co-
respund ca dimensiuni şi capacita-
te cu colectivităţi teritoriale simi-
lare lor din unele state din Europa, 
asigurându-se competitivitatea lor 
[28, p. 294].

Bunăoară, judeţele din Româ-
nia, regiunile din Ucraina, distric-
tele din Danemarca, districtele din 
Portugalia, precum şi într-o serie 
de alte state unde sunt astfel de co-
lectivităţi locale, facilitează înche-
ierea unor acorduri de cooperare 
transfrontalieră a acestora, potrivit 
Convenţiei-cadru europene asupra 
cooperării transfrontaliere a colec-
tivităţilor sau autorităţilor teritori-
ale, adoptate la Madrid şi semnate 
la 21 mai 1980 [29] şi potrivit Pro-
tocolului adiţional al Convenţiei-
cadru europene asupra cooperării 
transfrontaliere ale colectivităţilor 
sau autorităţilor teritoriale semnate 
la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 
de către statele membre ale Consi-
liului Europei. Or, legiuitorul n-a ţi-
nut seama de acest aspect important 
în momentul revenirii la raioane 
prin noua Lege nr. 764 - XV/2001, 
a cărei aplicare a fost stabilită de 
Legea nr. 1078 - XV/2002.

De altfel, în contradicţie cu or-
ganizarea ţării pe raioane, practica 
europeană a cooperării transfron-
taliere s-a conturat şi în Republica 
Moldova. La 22 septembrie 2000 
în municipiul Botoşani, România, 
s-a semnat Acordul privind crearea 
Euroregiunii „Prutul de Sus” care 
cuprinde judeţele Bălţi şi Edineţ 
din R. Moldova (iar nu anumite 
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raioane), judeţele Suceava şi Boto-
şani din România şi regiunea Cer-
năuţi din Ucraina [30], totodată s-a 
pus bazele Euroregiunii „Dunărea 
de Jos”, care cuprinde judeţul Ca-
hul din R. Moldova, judeţul Galaţi 
din România şi regiunea Odessa 
din Ucraina.

În legătură cu statutul juridic 
special şi organizarea teritorială 
a unităţii administrativ-teritoriale 
a Găgăuziei sunt necesare câteva 
precizări.

Există o prevedere consacrată 
de legiuitor în preambulul Legii 
nr. 344 — XIII/1995, care este în 
contradicţie cu litera şi spiritul 
Constituţiei R. Moldova din 1994, 
şi anume, sintagma de „popor gă-
găuz puţin numeros”. Această sin-
tagmă, presupune existenţa unei 
componente în sânul poporului R. 
Moldova, care, potrivit art. 1 alin. 
(4) din Legea nr. 344 — XII/1995, 
are dreptul la autodeterminare ex-
ternă, în cazul schimbării statutului 
R. Moldova ca stat independent.

Această concepţie, înscrisă 
de legiuitor în Legea nr. 344 — 
XIII/1995, este diametral opusă 
cu principiul unităţii poporului R. 
Moldova consacrat de articolul 10 
al Constituţiei din 1994, potrivit 
căruia: statul are ca fundament uni-
tatea poporului R. Moldova; pre-
cum şi principiul indivizibilităţii R. 
Moldova prevăzut la articolul 1 din 
Constituţie.

De fapt, indivizibilitatea Repu-
blicii este un atribut al suveranităţii 
ei, care, potrivit art. 2 alin. (1) din 
Constituţie, aparţine poporului R. 
Moldova, iar la alin. (2) al acelu-
iaşi articol se stipulează că „nici o 
persoană particulară, nici o parte 
din popor, nici un grup social, nici 
un partid politic sau o altă forma-
ţiune obştească nu poate exercita 
puterea de stat în nume propriu. 
Uzurparea puterii de stat constitu-
ie cea mai gravă crimă împotriva 
poporului”.

Prin urmare, conceptul juridic 

de „popor găgăuz puţin numeros” 
folosit de legiuitor nu are valoare 
constituţională. De fapt, el nu are 
nici valoare doctrinală.

În acest sens, doctrina juridică 
s-a pronunţat că o concepţie pri-
vind recunoaşterea grupurilor etni-
ce şi minoritare ca subiect de drept 
internaţional nu s-a impus nici în 
gândirea teoretică şi nici în practi-
ca convenţională a statelor [31, p. 
234].

O altă problemă se pune în le-
gătură cu legea locală nr. 1 - II din 
12 august 1995 cu privire la orga-
nizarea administrativă a unităţii 
teritoriale Găgăuzia, adoptată de 
Adunarea Populară a Găgăuziei. 
În opinia noastră, acest act poate fi 
considerat ca act administrativ ine-
xistent [32, p. 65].

Aşa cum rezultă din noţiunea 
de lege locală, la prima vedere s-ar 
părea că suntem în prezenţa unui 
act normativ care are forţă juridică 
a unei legi adoptate de Parlament, 
dar care este obligatorie numai pe 
teritoriul Găgăuziei. Însă această 
teză contravine cu litera şi spiritul 
Constituţiei din 1994. Aceasta pen-
tru că, potrivit art. 72 lit. f) din Con-
stituţia R. Moldova, organizarea 
administraţiei locale a teritoriului, 
precum şi regimul general privind 
autonomia locală se reglementează 
prin lege organică. Legile organice, 
precum şi cele constituţionale şi 
cele ordinare, potrivit Constituţiei 
R. Moldova, sunt adoptate exclusiv 
de către Parlamentul R. Moldova, 
care, potrivit art. 60 alin. (1) din 
Constituţie, este organul suprem al 
poporului R. Moldova şi unica au-
toritate legiuitoare.

De aici rezultă că legea locală 
nr. 1 - 11/1995 a fost emisă cu ne-
respectarea vădită a dispoziţiilor 
constituţionale mai sus menţionate, 
fapt ce determină inexistenţa sa.

Pe marginea organizării teritori-
ale a Găgăuziei, Măria Gh. Orlov 
arată că doar statul (prin interme-
diul organului reprezentativ su-

prem - Parlamentul), deţine mono-
polul organizării, reorganizării şi 
modernizării structurii sale admi-
nistrative [33, p. 64].

Această deficienţă în legătură 
cu organizarea teritorială a Găgă-
uziei este cauzată şi de ambigui-
tatea unor termeni folosiţi de art. 
12 punct 3 lit. a) din legea privind 
statutul juridic special al Găgăuzi-
ei nr. 344 - XIII din 23 decembrie 
1994, care prevede că soluţionarea, 
în condiţiile legii, a problemelor 
organizării teritoriale a Găgăuziei, 
stabilirea şi modificarea categoriei 
localităţilor, a hotarelor raioanelor, 
oraşelor şi satelor, denumirilor lor, 
ţine de competenţa Adunării Popu-
lare a Găgăuziei.

Însă, dacă examinăm întreg 
articolul 12 din legea nr. 344 - 
XIII/1994, observăm că el creio-
nează domeniile de reglementare 
ce ţin de competenţa Adunării Po-
pulare a Găgăuziei. Aceste domenii 
nu sunt altele decât cele ce ţin de 
interesele locale ale Găgăuziei şi 
reprezintă obiectul de reglementare 
ale aşa-ziselor legi locale.

Corelând art. 12 cu art. 2 din 
aceeaşi lege care prevede că Gă-
găuzia este administrată în temeiul 
Constituţiei Republicii Moldova, a 
prezentei legi şi a altor legi ale R. 
Moldova (cu excepţiile prevăzute 
de prezenta lege), Regulamentul 
Găgăuziei şi actele normative ale 
Adunării Populare (Halk Topluşu) 
a Găgăuziei, care nu vin în contra-
dicţie cu Constituţia şi legislaţia R. 
Moldova, reglementează domenii-
le şi interesele locale ale Găgăuziei 
prevăzute la art. 12 și nu trebuie să 
vină în contradicţie cu Constituţia 
R. Moldova şi legile în vigoare, ci 
ele trebuie să se conformeze lor.
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