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Introducere. Semnificaţia te-
oretică a acestui subiect deri-

vă din însăşi valoarea cetăţeanului 
şi a societăţii civile într-un stat de 
drept, care după cum se ştie repre-
zintă un pilon de rezistenţă al aces-
tuia, de importanţă majoră pentru 
consolidarea sa.

Din perspectiva dată, se impu-
ne de la sine ideea că cetăţeanul şi 
societatea civilă trebuie privite atât 
ca valori ce trebuie protejate prin 
politica de securitate a statului, cât 
şi ca factori cu o pondere importan-
tă în însăşi procesul de elaborare și 
realizare a acestei politici.

Scopul studiului rezidă în elu-
cidarea calității cetățeanului și a 
societății civile de obiect al politicii 
de securitate a statului (deci, obiect 
de protecție), precum și de subiecți 
ai acestei politici, adică de factori 
importanți implicați în procesul 
elaborării și realizării acesteia.

În viziunea noastră, abordarea 
acestei problematici vine să apro-
fundeze substanţial teoria securită-
ţii în cadrul statului de drept. Mai 
mult, sub aspect aplicativ, conside-
răm că, prin investigarea profundă 
a principalelor aspecte ale acesteia, 
este posibilă identificarea unor so-
luţii importante pentru asigurarea 
calităţii şi eficienţei politicii de se-
curitate a statului.

Rezultate și discuții. Pornind de 
la scopul prestabilit, ne vom struc-
tura studiul în două compartimente: 
în primul – vom aborda specificul 
cetățeanului și al societății civile ca 
obiect al politicii de securitate, iar 
în al doilea – particularitățile aces-
tora de a fi subiecți ai politicii în 
cauză.

Cetăţeanul şi societatea civilă 
ca obiect al politicii de securita-
te. Potrivit Concepției Securității 
Naționale a Republicii Moldova: 

„Securitatea naţională nu este nu-
mai securitatea statului, ci şi secu-
ritatea societăţii şi a cetăţenilor Re-
publicii Moldova, atât pe teritoriul 
Republicii Moldova, cât şi peste 
hotarele ei” [2]. După cum se poate 
observa, aceste prevederi consa-
cră expres statutul cetățeanului ca 
obiect al politicii de securitate, deci 
ca valoare protejată prin interme-
diul acesteia. 

Referitor la statutul societății 
civile ca obiect al politicii de se-
curitate, considerăm că, deși nu 
este consacrat expres, acesta poa-
te fi dedus pornind de la faptul că 
societatea civilă reprezintă atât un 
rezultat al exercitării și realizării 
de către cetățeni a drepturilor și 
libertăților lor, cât și un instrument 
utilizat pentru realizarea și apă-
rarea acestor drepturi și interese. 
Deci, văzută astfel, societatea civi-
lă indubitabil reprezintă un obiect 
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al politicii de securitate a statului, 
mai ales că dezvoltarea democrati-
că a statului, ca obiectiv al acestei 
politici, practic este de neconceput 
în lipsa dezvoltării societății civile.

În vederea accentuării 
importanței și actualității momen-
telor enunțate, atragem atenția că 
recunoaşterea priorităţii intereselor 
omului în contextul problematicii 
securităţii este de dată recentă (fi-
nele sec. al XX-lea), întrucât destul 
de mult timp subaprecierea omului 
şi neglijarea valorii vieţii umane, a 
fost una tradițională, condiţionând 
abordarea constantă a securităţii 
cu prioritate sub aspectul securi-
tăţii statale. Pornind de la aceasta, 
în doctrina contemporană tot mai 
mult se evidenţiază că respectarea 
echilibrului celor mai vitale intere-
se ale omului în societate este unul 
dintre principiile fundamentale ale 
asigurării securităţii statului [26, p. 
39].

În ceea ce privește Republica 
Moldova, precizăm că, în prezent, 
aceasta se dezvoltă potrivit stan-
dardelor internaţionale, inclusiv în 
materia drepturilor omului. Dar, în 
pofida consacrării la nivel constitu-
ţional şi legislativ a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omu-
lui, dar şi a altor valori democrati-
ce, lipseşte o concepţie clară a se-
curităţii persoanei, care să prevadă 
protecţia persoanei faţă de diferite 
ameninţări şi pericole, prin aceas-
ta garantându-se dezvoltarea liberă 
şi durabilă [22, p. 8]. Prin esență, 
aceasta este cea mai importantă 
omisiune a politicii de securitate a 
Republicii Moldova la momentul 
actual, care desigur necesită a fi 
remediată prin elaborarea și fun-
damentarea științifică a concepției 
securității persoanei în statul de 
drept.

Cetăţeanul şi societatea civilă 
– ca subiecte ale politicii de secu-
ritate. Abordând în general rolul 
cetățeanului în statul de drept, pre-
cizăm că acesta indubitabil este o 
figură importantă într-un astfel de 
stat prin însăşi acţiunile de apărare 

a drepturilor sale, fapt ce condiţio-
nează implicit ordonarea activităţii 
statului şi a agenţilor săi. Totodată, 
cetăţeanul este important prin im-
plicarea sa activă în exercitarea pu-
terii publice şi în desfăşurarea pro-
cesului decizional. Privit în această 
postură, cetăţeanul reprezintă un 
important factor al democraţiei. 

Dintr-o altă perspectivă, menţi-
onăm că orice stat poate deveni un 
stat stabil, social şi democratic doar 
în condiţiile în care este dezvoltată 
societatea civilă. Această ipoteză 
este confirmată de importantele 
funcţii care îi revin societăţii ci-
vile, printre care în mod special: 
- protecţia drepturilor şi libertăţi-
lor omului; - exercitarea controlu-
lui asupra statului şi a autorităţilor 
acestuia; - neadmiterea ingerinţei 
acestora în viaţa cetăţenilor şi ac-
tivitatea asociaţiilor obşteşti, care 
acţionează în limitele legii [6, p. 
5-6].

În acelaşi timp, recunoaştem 
că succesul funcţionării societăţii 
civile în cadrul statului nu depinde 
în totalitate doar de existenţa con-
diţiilor favorabile în acest sens, dar 
şi de nivelul de pregătire al cetă-
ţeanului de a-şi exprima poziţia sa 
civică, de a-şi exercita obligaţiile 
sale de cetăţean [23, p. 80].

În prezent, cetăţeanul trebuie să 
cunoască modul cum este organizat 
statul, cum acesta funcţionează, ce 
politică se promovează şi de cine 
depinde realizarea ei, ce instrumen-
te şi pârghii sunt folosite în acest 
sens. Totodată, cetăţeanul trebuie 
să cunoască bine normele de drept 
ce reglementează organizarea şi 
funcţionarea autorităţilor statului, 
normele ce reglementează relaţiile 
dintre stat şi societate, dintre auto-
rităţile statului şi cetăţeni, asocia-
ţiile acestora, şi să fie pregătit a le 
respecta în activitatea sa. 

O asemenea stare de pregăti-
re în literatura de specialitate a 
fost denumită „cetăţenie activă”, 
care în accepţiune contemporană 
presupune „participarea activă la 
exercitarea democraţiei în cadrul 

statului, participarea competentă 
şi cointeresată a fiecărui cetăţean 
la conducerea societăţii, în diferi-
te activităţi sociale importante, în 
viaţa politică, economică şi socială 
a statului, la menţinerea ordinii de 
drept, pregătirea de a acţiona în in-
teresele statului în general şi a ce-
lor personale” [25, p. 102].

Dat fiind faptul că condiţia 
principală în acest sens rezidă în 
nivelul înalt de cultură juridică al 
cetăţenilor [5, p. 223], este impor-
tant de subliniat că rolul deosebit 
al cetățeanului în cadrul statului de 
drept este pe deplin realizat doar în 
cazul manifestării cetățeniei active 
sau, mai larg, a activismului juri-
dic.

Pornind de la faptul că acti-
vismul juridic al cetățenilor este 
necesar atât pentru elaborarea de-
mocratică a politicii de securitate 
a statului, cât și pentru realizarea 
acesteia, în cele ce urmează ne 
vom reține, în mod special, asupra 
particularităților acestuia.

Activismulul juridic al cetăţe-
nilor – factor indispensabil ela-
borării și realizării politicii de 
securitate. O legitate importantă a 
unei societăţi dezvoltate constă în 
amplificarea activismului social şi 
juridic al persoanei, deoarece pen-
tru o dinamică stabilă a acesteia 
este necesar ca în activitatea soci-
etăţii şi a statului să se implice cât 
mai mulţi indivizi. Beneficiile unei 
asemenea implicări sunt multiple, 
cea mai principală exprimându-se 
în dezvoltarea democraţiei în inte-
resul tuturor. De aici, indiscutabil 
derivă actualitatea studierii profun-
de a activismului social şi juridic al 
persoanei în noile condiţii demo-
cratice [7, p. 21].

Pornind de la accepţiunea recu-
noscută sintagmei activism soci-
al, precizăm că, în sens larg, prin 
aceasta se înţelege activitatea omu-
lui ce cuprinde diferite modalităţi 
de interacţiune cu mediul social, în 
scopul satisfacerii necesităţilor in-
dividuale sau sociale [35, p. 101]. 
Într-o altă opinie, activismul social 
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este definit ca o totalitate de forme 
de activitate umană, orientate con-
ştient spre soluţionarea sarcinilor 
ce stau în faţa societăţii, a grupului 
social la o anumită etapă istorică. 
Drept subiect al activismului social 
poate fi persoana, un colectiv, un 
grup social, o pătură socială, socie-
tatea sau poporul [36, p. 18].

În privinţa formelor activismu-
lui social, în doctrină pot fi atestate 
următoarele: activismul social-po-
litic, de muncă, social-cultural şi 
juridic [1, p. 60] (social-juridic). În 
pofida acestei diversităţi, una din-
tre cele mai importante forme ale 
activismului social este considerată 
a fi activismul juridic al persoanei 
[18, p. 199].

Numeroşi cercetători reduc 
conţinutul categoriei de activism 
juridic exclusiv la activitatea cetă-
ţenilor legată de protecţia drepturi-
lor omului, deci doar la sfera juridi-
că a vieţii sociale. În acest sens, se 
ignoră faptul că activismul juridic, 
ca parte a activismului social, are 
loc nu doar în sfera juridică, fiind 
caracteristic şi sferei politice, eco-
nomice, culturii etc. Respectiv, se 
poate susţine că drepturile şi obli-
gaţiile omului ca cetăţean reprezin-
tă o categorie universală şi o trăsă-
tură esenţială a activismului social 
al persoanei, iar activismul juridic 
– temelia acestuia. Prin urmare, ac-
tivismul juridic are în cadrul acti-
vismului social un rol similar celui 
pe care îl are dreptul constituţional 
în sistemul de drept al statului [15, 
p. 185].

De aici, activismul juridic poa-
te fi definit ca parte a activismului 
social, care cuprinde activitatea 
conştientă, legală și bazată pe ini-
ţiativa cetăţenilor şi organizaţiilor, 
orientată spre folosirea eficientă a 
drepturilor prevăzute de lege, exe-
cutarea obligaţiilor asumate, reali-
zarea intereselor personale, statale 
sau ale societăţii ocrotite de lege 
[17, p. 128-129].

Înainte de a ne referi nemijlocit 
la esenţa categoriei în cauză, pre-
cizăm că activismul juridic nu ţine 

doar de profesia de jurist, ea se re-
feră la orice individ, indiferent de 
vârstă, profesie, viziuni politice, 
origine, sex, stare materială sau 
socială etc. În acelaşi timp, este 
evident că activismul juridic este 
o trăsătură, o calitate indispensa-
bilă activităţii juriştilor, mai ales a 
avocaţilor. Anume avocaţii se con-
sideră că ar trebui să fie un exem-
plu pentru toţi ceilalţi, mai ales sub 
aspectul stimulării activismului 
juridic al tuturor cetăţenilor [1, p. 
62], în acest sens revenindu-le ro-
lul decisiv.

Referitor la esenţa activismului 
juridic, în doctrină, pot fi atestate 
diferite abordări. Unii autori cerce-
tează acest tip de activism prin pris-
ma conştiinţei persoanei, atitudinii 
acesteia faţă de normele de drept şi 
a fenomenelor juridice, apreciin-
du-l ca predispunerea persoanei de 
a acţiona practic în sfera aplicării 
dreptului [31, p. 27]. Alţii o pri-
vesc ca pe o conduită social utilă, o 
executare a obligaţiilor şi utilizare 
a drepturilor, necesare din punctul 
de vedere al intereselor societăţii 
[24, p. 40]. În acest sens, cercetă-
toarea N.V. Şcerbakova consideră 
că activismul social-juridic este 
o activitate social utilă (pozitivă), 
conştientă, creativă orientată spre 
atingerea scopurilor dreptului, ba-
zată pe respectarea dreptului, re-
cunoaşterea prestigiului activităţii 
instituţiilor de drept [39, p. 55].

Privit stricto sensu, activismul 
juridic este înţeles ca: „acţiunea 
omului orientată spre realizarea 
de sine stătătoare, intern-motivată 
a cerinţelor legale” [30, p. 143]; 
„forma superioară a conduitei le-
gale” [28, p. 99]; „comportamentul 
activ legal sau ilegal al individului” 
[32, p. 62-63]. Această ultimă afir-
maţie a fost aspru criticată în litera-
tura de specialitate. Bunăoară, prof. 
Gh. Avornic susţine că în condiţiile 
edificării statului de drept, condu-
ita legală trebuie să devină unica 
formă posibilă pentru realizarea 
dreptului, iar comportamentul le-
gal şi liber exprimat al persoanei 

este primul semn caracteristic al 
activismului juridic [1, p. 61].

În viziunea cercetătorului S. 
Zlobin [17, p. 130], diferitele abor-
dări a activismului juridic indică în 
mare parte complexitatea acestuia, 
completându-se reciproc ele oferă 
o imagine integră a fenomenului. 
Astfel că, pe de o parte, activismul 
juridic denotă, în primul rând, un 
nivel înalt de dezvoltare a conşti-
inţei juridice, exprimată în atitudi-
nea persoanei faţă de prescripţiile 
dreptului, perceperea acestuia ca 
obiectiv necesar pentru societate 
şi pentru sine însăşi, predispunerea 
persoanei de a folosi posibilităţile 
oferite de drept în activitatea sa 
şi ajustarea conduitei sale potrivit 
acestora.

Pe de altă parte, activismul juri-
dic reprezintă şi o activitate social 
utilă, orientată spre realizarea sco-
purilor principale ale dreptului. Tot-
odată, un asemenea activism indică 
şi un anumit nivel de intensitate a 
activităţii în sfera social-juridică – 
mai înaltă decât simpla respectare 
şi executare a obligaţiilor legale, 
depăşind astfel cerinţele obişnuite 
ale conduitei legale [18, p. 200].

Din perspectiva dată, cercetăto-
rii menţionează că activismul juri-
dic nu poate fi redus doar la com-
portamentul legal, orientat spre 
respectarea normelor juridice. El 
presupune un nivel mult mai înalt 
al conştiinţei juridice, persoana fi-
ind cointeresată de a acţiona întru 
consolidarea democraţiei, lega-
lităţii şi a ordinii de drept [37, p. 
188; 19, p. 39; 34, p. 24]. Deci, 
activismul juridic presupune atât 
o atitudine subiectivă, o pregătire 
(inclusiv psihologică) de a acţiona 
legal şi cu iniţiativă în sfera drep-
tului, cât şi însăşi activitatea social 
utilă pozitivă [7, p. 22; 38, p. 47; 
40, p. 68]. 

În concret, activismul juridic al 
persoanei se exprimă prin conduita 
acesteia, conformată în totalitatea 
cerinţelor normelor de drept. Cu 
toate acestea, nu orice formă de 
conduită legală presupune activism 
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juridic (printre acestea există forme 
care necesită un activism minim din 
partea subiectului), dar important e 
că orice activism juridic, mai ales 
sub formă de activitate conştientă a 
persoanei de realizare a drepturilor 
şi obligaţiilor sale, poate fi expri-
mată doar prin conduită juridică 
legală a acesteia [17, p. 130].

În literatura de specialitate se 
susține că activismul juridic al 
persoanei este determinat de regle-
mentarea normativă a posibilităţii 
cetăţenilor de a participa activ la 
[27, p. 16; 1, p. 62]: 

activitatea de creaţie legisla-- 
tivă (în procesul de elaborare a po-
liticilor publice, a diferitor proiecte 
de lege, a hotărârilor cu caracter 
normativ etc.);

activităţi de apărare şi prote-- 
jare a valorilor dreptului, a dreptu-
rilor, libertăţilor şi intereselor lega-
le ale cetăţenilor; 

activitatea diferitor organiza-- 
ţii obşteşti, exercitând unele obli-
gaţiuni temporare sau permanente; 

redacţiile ziarelor, radioului, - 
televiziunii şi ale altor surse mass-
media etc. 

Din această perspectivă activis-
mul juridic este acea formă a ac-
tivismului social, prin care se ma-
nifestă pronunţat posibilitatea sa-
tisfacerii, prin mijloace juridice, a 
intereselor individuale, a realizării 
valorilor sociale şi naţionale şi, în 
caz de necesitate, posibilitatea so-
luţionării problemelor de ordin ju-
ridic. Ca mijloace juridice utilizate 
cercetătorii invocă referendumul, 
alegerea autorităţilor publice cen-
trale şi locale ale puterii, adunările 
cetăţenilor, adresarea diferitor peti-
ţii în organele competente sau per-
soanelor cu funcţie de răspundere 
etc. [1, p. 63]. 

În context, prof. A. G. Muraşin 
notează că activismul cetăţenilor se 
manifestă în special atunci când ei 
participă activ la dezbateri pe mar-
ginea proiectelor de acte normati-
ve de interes local, la elaborarea şi 
adoptarea acestora (de exemplu, 
decizii care vizează construcţia 

unor uzine chimice, a staţiilor ato-
mice, amplasarea unor staţii PECO 
etc.) [9, p. 86]. Asemenea meca-
nisme juridice se aplică pe larg în 
ţările democratice occidentale [12, 
p. 77-83]. 

În ceea ce priveşte cetăţenii Re-
publicii Moldova, aceştia de ase-
menea au dreptul de a participa la 
procesul decizional, în acest sens 
existând un cadru juridic destul de 
dezvoltat ce garantează exercitarea 
dreptului la administrare [10, p. 37-
43].

Din alt punct de vedere, se 
consideră că activismul juridic al 
persoanei este determinat de con-
ştiinţa ei juridică, de atitudinea 
faţă de fenomenele juridice, fapt 
ce determină gradul de participare 
a acesteia la realizarea dreptului. 
În acest sens, prof. I. F. Pokrovski 
menţionează că activismul juridic 
al persoanei depinde nu numai de 
factori externi, în special, de regle-
mentarea juridică, dar şi de factori 
interni, în concret de conştiinţa ju-
ridică a persoanei [30, p. 143].

Deci, conduita legală activă se 
bazează nu doar pe convingerea 
în necesitatea respectării cerinţe-
lor legale, dar şi pe recunoaşterea 
semnificaţiei sociale deosebite a 
dreptului, pe solidaritatea cu legea 
în ceea ce priveşte aprecierea valo-
rilor reglementate, dorinţa de a res-
pecta normele legii în activitatea 
cotidiană, a le proteja şi apăra prin 
mijloace legale puse la dispoziţia 
individului. O asemenea convinge-
re, înţeleasă ca o „acceptare morală 
a dreptului”, contribuie la formarea 
unui nivel înalt de cultură juridică, 
cu mult mai eficient stimulând acţi-
unile juridice active [18, p. 202].

Evident, omului îi este insufici-
ent să cunoască norma de conduită, 
el trebuie să fie convins de efica-
citatea ei, de valoarea ei socială şi 
individuală. Mai mult, pregătirea 
psihologică este factorul ce regle-
mentează din interior comporta-
mentul omului, sursa activismului 
lui [29, p. 24; 14, p. 24-25]. 

Raportat la cetăţeni, activismul 

juridic poate fi privit într-un sens 
larg şi unul îngust. Dacă în primul 
caz noţiunea se extinde asupra ac-
tivităţii indivizilor legată sau nu 
de interesele societăţii, atunci în al 
doilea caz activismul juridic se ca-
racterizează ca fiind o formă speci-
ală a activităţii subiecţilor de drept, 
realizată în procesul de executare a 
funcţiei publice deţinute. Sub acest 
aspect activismul juridic excede 
cadrul satisfacerii doar a necesită-
ţilor şi intereselor personale [18, p. 
200]. 

Aşadar, activismul juridic pre-
supune o participare personală ac-
tivă a individului la soluţionarea 
problemelor juridice, la consolida-
rea legalităţii şi a ordinii de drept 
şi, desigur, o pregătire de a opune 
rezistenţă oricăror infracţiuni, aba-
teri sau încălcări de lege [3, p. 7]. 

Sub acest aspect, reiterăm că 
activismul juridic este constituit 
din două părţi componente [13, p. 
481]: prima – individul este per-
manent pregătit pentru acţiuni ori-
entate spre asigurarea legalităţii şi 
a ordinii de drept în societate, și a 
doua – activitatea practică bazată 
pe iniţiativă personală.

Abordarea complexă şi multila-
terală a activismului juridic în lite-
ratura de specialitate a condiţionat 
identificarea unor trăsături şi par-
ticularităţi concrete ale acestuia, 
după cum urmează [33, p. 6-7]:

în primul rând, acesta repre-- 
zintă întotdeauna o conduită liberă 
conformă dreptului (în orice condi-
ţii, activismul juridic al cetăţenilor 
presupune un comportament liber 
şi legal, exprimat atât prin acţiuni 
active, cât şi pasive, exercitate în 
scopul asigurării drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului 
[1, p. 70]; libertatea opţiunii pen-
tru un anumit comportament este o 
condiţie necesară şi o calitate indis-
pensabilă a omului; numai existând 
o asemenea libertate este posibilă 
viaţa normală a individului, des-
coperirea tuturor posibilităţilor de 
care dispune acesta [8, p. 12-13]);

în al doilea rând, o interacţiu-- 



10 IULIE 2018

ne activă cu dreptul, exprimată prin 
participarea activă în toate sferele 
de activitate socială, în special, în 
procesul de creare a legislaţiei sta-
tului, de elaborare a politicilor pu-
blice (precum şi în alte activităţi cu 
caracter juridic realizate în intere-
sul statului sau al persoanei, de ex., 
exercitarea dreptului subiectiv de a 
alege şi de a fi ales [1, p. 70; 8, p. 
12-13]);

în al treilea rând, activismul - 
juridic al cetăţenilor presupune o 
pregătire psihologică a acestora de 
a contacta cu dreptul. Această tră-
sătură poate să se manifeste prin 
existenţa la cetăţeni a unei convin-
geri stabile în menirea dreptului, 
generată de existenţa unei baze 
juridice corespunzătoare în cadrul 
statului, a deprinderilor şi aptitu-
dinilor juridice. Acest element este 
de neconceput în condiţiile de ine-
xistenţă în cadrul societăţii a unui 
nivel anumit de cultură juridică şi, 
implicit, de conştiinţă juridică;

în al patrulea rând, individul - 
în procesul manifestării activis-
mului juridic se orientează spre o 
interacţiune strânsă cu valorile ge-
neral umane;

ultima trăsătură, considerată - 
fundamentală, presupune urmări-
rea unui anumit scop: edificarea 
şi consolidarea activă a statului de 
drept. 

Acest scop însă este imposibil 
de atins fără o colaborare şi inter-
acţiune reciprocă dintre cetăţean 
şi stat şi fără o influenţă a cetăţea-
nului asupra statului, susţine prof. 
Gh. Avornic [1, p. 65]. Sub acest 
aspect, este important că „una din-
tre particularităţile esenţiale ale 
relaţiilor dintre stat şi persoană 
rezidă în faptul că aceste relaţii se 
determină şi se stabilesc nu numai 
de către stat, în acest proces fiind 
implicat în mare măsură şi cetăţea-
nul” [16, p. 6].

Luând în consideraţie că princi-
pala condiţie pentru activismul ju-
ridic al cetăţenilor serveşte demo-
cratizarea societăţii, trebuie să pre-
cizăm că pentru asigurarea acesteia 

este nevoie de următoarele institu-
ţii de drept: existenţa reală a soci-
etăţii civile, funcţionarea eficientă 
a acesteia şi dezvoltarea ideologiei 
juridice de stat orientată spre inter-
acţiunea constructivă dintre drept 
şi fiecare cetăţean, care consolidea-
ză drepturile şi libertăţile omului şi 
cetăţeanului. Aceste instituţii, sunt 
chemate să contribuie la edificarea 
statului de drept în Republica Mol-
dova [18, p. 207].

Așadar, putem conchide că prin 
esenţa sa, activismul juridic al ce-
tăţeanului, fiind o activitate intens 
desfăşurată în sfera dreptului, se 
caracterizează prin participare ac-
tivă a cetăţenilor, individual sau 
organizaţi, în toate sferele activi-
tăţii sociale, inclusiv în procesul 
de formare a legislaţiei statului, în 
elaborarea și realizarea politicilor 
acestuia, în protecţia drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor cetăţenilor 
consacrate constituţional.

În viziunea noastră, activismului 
juridic al cetățenilor îi revine un rol 
important în sfera elaborării și re-
alizării politicii de securitate a sta-
tului. În acest sens, însăși Strategia 
Securității Naționale a Republicii 
Moldova prevede [11]: Realizarea 
obiectivelor strategice de securitate 
implică participarea administraţiei 
publice de toate nivelurile, a socie-
tăţii civile şi a organizaţiilor negu-
vernamentale, precum şi a cetăţeni-
lor. Prin urmare, activismul juridic 
al cetățenilor constituie în acest sens 
o piatră de temelie atât pentru cali-
tatea politicii de securitate a statu-
lui, cât și pentru eficiența practică 
a acesteia [3, p. 8]. Mai mult, doar 
prin intermediul activismului juri-
dic al cetățenilor este posibilă con-
solidarea democraţiei, a legalităţii, a 
ordinii de drept, asigurarea stabilită-
ţii regimului constituţional și, în fi-
nal, realizarea politicii de securitate 
a statului.

În context, prezintă importanță 
și Strategia de informare şi co-
municare în domeniul apărării şi 
securităţii naţionale pentru anii 
2012-2016 [41], care prevede ex-

pres: „Capacitatea cetăţenilor de a 
obţine informaţia necesară despre 
iniţiativele şi politicile instituţiilor 
cu atribuţii în domeniul de securi-
tate şi apărare şi de a analiza im-
pactul acestor programe, politici 
şi decizii asupra lor reprezintă un 
element fundamental al conceptu-
lui unei bune guvernări. O societa-
te democratică necesită dezbateri 
în probleme de importanţă socială 
majoră, iar accesul liber la infor-
maţie constituie o premisă funda-
mentală pentru participarea activă 
a cetăţenilor la procesul de adopta-
re a deciziilor, mai ales în domenii 
atât de complexe precum cel al se-
curităţii şi apărării statului”. 

De asemenea, în conținutul 
Strategiei se recunoaște că „(...) 
asigurarea rezultatului scontat al 
procesului de reformare (fiind vor-
ba despre modernizarea sistemului 
de apărare și securitate a statului – 
e.n.) nu poate avea loc în lipsa unui 
mecanism eficient de informare 
a societăţii la capitolul respectiv. 
Informarea corespunzătoare şi 
participarea activă a societăţii este 
indispensabilă pentru consolidarea 
instituţiilor şi principiilor democra-
tice în ţară, (...), precum şi a legiti-
mităţii sectorului de securitate naţi-
onală per ansamblu”. Prin urmare, 
o prioritate a reformei sectorului de 
securitate al Republicii Moldova 
este sensibilizarea opiniei publice 
privind valorile şi normele securi-
tăţii statului, noul mediu de securi-
tate, necesităţile sectorului de apă-
rare naţională, precum şi tipurile 
de ameninţări la adresa securităţii 
naţionale, regionale şi globale. 

În concluzie, vom sublinia că în 
condițiile în care cetățenii vor mani-
festa un activism juridic pronunțat, 
iar autoritățile statului vor reuși să 
implementeze cu succes Strategiile 
sus-menționate și nu numai, politi-
ca de securitate a statului va avea 
o largă susținere publică, atât pe 
segmentul elaborării, cât și pe cel 
al realizării, ceea ce va constitui 
un factor determinant al succesului 
acesteia. 
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Introducere. Egalitatea în 
fața legii nu este echivalentă 

cu egalitatea în drepturi a subiec-
telor de drept. Astfel, egalitatea în 
fața legii ar semnifica ideea că toa-
te subiectele de drept, indiferent de 
orice criteriu (de orice natură) sunt 
tratați în mod egal de legiuitor și de 
către orice autoritate de stat, având 
drepturi și obligații egale în situații 
juridice identice. Iar egalitatea în 
drepturi presupune drepturi egale 
pentru toți. Astfel, cei ce își valo-
rifică drepturile putem spune că se 

bucură de facto de această egalitate 
în drepturi, în situația lor, egalitatea 
de drept se transformă în egalitate 
de fapt. Iar cei ce nu își valorifică 
drepturile reglementate de lege, 
pur și simplu, nu simt manifestarea 
egalității de facto în virtutea fap-
tului că nu intră în raporturile ju-
ridice ce nasc la rândul lor situații 
juridice identice/similare cu cei din 
prima categorie. 

Legalitatea este un principiu 
omniprezent şi obligatoriu a fi res-
pectat în toate ramurile dreptului şi 
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REZUMAT
Legalitatea și egalitatea în drepturi sunt două fenomene ce se împletesc reușit 

la implementarea lor în statul de drept. Sistemul care accentuează acest tandem 
reușit este cel al justiției, care, dacă acționează în strictă conformitate cu legea și 
respectă principiile justiției eficiente, cu siguranță va contribui enorm la transpu-
nerea în practică a legalității, libertății și egalității, iar, în cele din urmă, nu vor 
putea merge separat nici în drept, nici în fapt. Acest lucru face evidentă pe alocuri 
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drept, or, constatarea unei egalități de facto nu este altceva decât rezultatul res-
pectării principiului legalității la aplicarea normelor ce reglementează egalitatea 
și libertatea subiectelor de drept.

Cuvinte-cheie:
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ELEMENTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 

OF EQUALITY OF RIGHT

SUMMARY
Legalityandequality of rights are twophenomenathat are successfullyinterwo-

venwiththeirimplementation in therule of law. The systemthataccentuatesthissuc-
cessful tandem isthat of justice, which, if it acts in strict accordancewiththelawan-
drespectstheprinciples of effectivejustice, willcertainlycontributeenormouslyto-
theimplementation of legality, freedomandequality, andthelatterwillnotbeableto-
goseparatelyneither in law nor in fact. Thismakes evident theinseparability of 
legalityandfreedom of equality. Andthisisentirelytrue, sincefreedomand de facto 
equality are based on therule of law, andthefinding of de facto equalityisnothing 
more thantheresult of theobservance of theprinciple of legality in theapplication 
of therulesgoverningequalityandthefreedom of thesubjects of law.
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