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Introducere. La 29 iulie 
1994, Parlamentul Republicii 

Moldova a adoptat Legea Supremă 
a statului– Constituția, moment ce 
a marcat începutul unei etape de-
cisive în istoria țării noastre, Re-
publica Moldova angajându-se cu 
fermitate în procesul democratic de 
edificare a statului de drept.

S-au scurs deja 26 de ani din 
data adoptării, perioadă în care 
conținutul Constituției a fost pe-
riodic adoptat la necesitățile vieții 
societății în funcție de progresul 
înregistrat de aceasta. Evoluția sa 
s-a datorat atât activității legiuito-
rului, cât și a unicei autorități de 
jurisdicție constituțională – Curtea 
Constituțională [5, p. 4].

Până în anul 2016, au fost re-
vizuite circa 40 de norme consti-
tuţionale, cea mai semnificativă 
fiind cea din iulie, anul 2000, care 
a transformat Moldova din re-
publică semiprezidenţială în una 
parlamentară. În același an, textul 
constituțional a mai înregistrat o 
modificare substanțială. Din cauza 
câtorva eşecuri de alegere a şefului 

statului de către deputaţi, Curtea 
Constituţională a rupt lanţul vicios 
restabilind dreptul cetăţenilor de 
a-şi alege preşedintele [11].Ulte-
rior, Legea Supremă a țării a fost 
completată cu un Capitol nou des-
pre statutul și rolul instituției Avo-
catului Poporului, fiind modificat 
în același timp și Capitolul despre 
Autoritatea judecătorească. 

Evident, aceste modificări și 
completări s-au dovedit a fi insu-
ficiente. În majoritatea cercetări-
lor doctorale și nu numai, conti-
nuă să fie argumentată necesitatea 
diferitor modificări și completări 
care se impun în diverse domenii 
reglementate de Constituție, cum 
ar fi spre exemplu: consacrarea 
constituțională a dreptului la un 
proces echitabil [1, p. 160-185] și 
a principiului securității juridice 
[3, p. 320-333; 12, p. 25-32], com-
pletarea și ajustarea normelor care 
consfințesc neretroactivitatea legii 
[4, p. 9-17; 8, p. 8-20], principiul 
egalității [14, p. 446-453; 13, p. 
27-33], procedura demiterii șefului 
de stat [16, p. 74-82] etc. 

În contextul dat, trebuie să 
recunoaștem că Legea Funda-
mentală trebuie să se afle practic 
într-o permanentă evoluție, care 
este absolut necesară pentru a-și 
realiza misiunea de a fi o garanție 
și protecție sigură pentru secu-
ritatea persoanei și securitatea 
constituțională în cadrul statului 
[33, p. 4-8; 6, p. 92-114]. 

În opinia noastră, asigurarea 
evoluției continue a Constituției 
(ca garanție a stabilității acesteia[7, 
p. 600-610]) este posibilă pe două 
căi: fie prin modificarea și com-
pletarea (revizuirea) oportună a 
textului acesteia, fie prin interpre-
tarea progesivă realizată de către 
Curtea Constituțională ca unică 
autoritate competentă în materie. 
La moment, putem constata că am-
bele aceste căi nu au fost epuizate 
complet. Mai mult, a doua soluție 
(de care s-a profitat în ultimul de-
ceniu din abundență) s-a dovedit 
a fi deosebit de distructivă pentru 
regimul constituționalității din ca-
drul statului, întrucât autoritatea 
competentă a optat pentru o inter-
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pretare extrem de largă a textului 
constituțional, iar pe alocuri a ad-
mis chiar distorsionarea sensului 
acestuia (prin interpretare eronată). 
Sub acest aspect, putem constata 
apariția unui paradox în societatea 
noastră – configurarea unui nou 
factor de risc la adresa securității 
Constituției – interpretarea eronată 
a normelor constituționale de către 
instanța învestită cu competența de 
protecție și apărare a Legii funda-
mentale [5, p. 7]. Acest paradox, 
inexplicabil într-o societate demo-
cratică, justifică pe deplin necesita-
tea recurgerii neîntârziate la măsuri 
efective de modificare și completa-
re a Legii Fundamentale a statului 
în vederea consolidării securității 
Constituției, precum și a legislației 
adiacente de care depinde aceasta 
în mod nemijlocit.

Scopul studiului. Pornind de la 
cele menționate, în cele ce urmează 
ne propunem o analiză a securității 
Constituției, în vederea elucidării 
esenței acesteia, delimitarea de alte 
concepte și argumentarea măsuri-
lor ce se impun pentru asigurarea 
acesteia prin modificarea cadrului 
normativ și constituțional în vigoa-
re.

Rezultate obținute și discuții. 
Inițial, considerăm necesar a preci-
za că în doctrina juridică (mai ales 
rusă) în ultimele două decenii, des-
tul de intens este cercetat conceptul 
de securiate constituțională [18; 
37; 38; 17; 21]. În pofida eforturi-
lor depuse și a numărului impună-
tor de cercetători care au manifes-
tat interes față de acest concept, la 
moment nu putem atesta o viziune 
unanimă în materie, ceea ce ne-a 
determinat să vorbim în acest de-
mers științific mai cu seamă despre 
securitatea Constituției.

Cu toate acestea, totuși, în li-
nii generale, vom enunța câteva 
idei atestate în doctrină referi-
toare la conceptul de securitate 
constituțională (fără a ne impli-
ca într-o analiză proprie). Astfel, 
aceasta este definită ca:

„un sistem de măsuri, desfă-- 

şurate de autorităţile statului şi cele 
ale administraţiei publice locale, 
cât şi de către asociaţiile obşteşti, 
agenţii economici şi alte persoa-
ne juridice, funcţionari publici şi 
cetăţeni – în limitele drepturilor 
şi posibilităţilor acestora, în sco-
pul consolidării şi protecţiei or-
dinii constituţionale a statului, a 
acţiunii legislaţiei constituţionale, 
fortificării regimului politic, bazat 
pe autoritatea înaltă a autorităţilor 
statului, dezvoltarea democraţiei, 
asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor” [40, p. 25]; 

„o stare de protecţie a ordinii - 
constituţionale faţă de ameninţări-
le interne şi externe, care cuprinde 
normele Constituţiei, ce stabilesc 
principiile sistemului de drept, cele 
mai importante principii ale statu-
tului şi activităţii subiecţilor rela-
ţiilor juridico-constituţionale, ce 
permit determinarea şi dezvoltarea 
instituţiilor şi direcţiilor legislaţiei 
constituţionale. Securitatea consti-
tuţională cuprinde în sine legislaţia 
ce reglementează sfera securităţii, 
metodele aplicării legii în sfera se-
curităţii şi sistemul organelor care 
o asigură” [41, p. 17];

„securitatea internă a statului - 
care presupune o stare de protecţie 
a bazelor ordinii constituţionale 
faţă de ameninţările predominant 
interne şi care asigură dezvoltarea 
stabilă, treptată a persoanei, a soci-
etăţii şi a statului [22, p. 108];

„stare a relaţiilor juridice - 
constituţionale desfăşurate în pro-
cesul unei activităţi planificate, al 
cărui rezultat constă în atingerea 
unei stări optimale de funcţiona-
re şi dezvoltare a societăţii civile, 
a statului de drept şi a structurilor 
acesteia, şi care se caracterizează 
prin capacitatea de rezistenţă faţă 
de ameninţările ce prezintă pericol 
pentru orânduirea constituţională” 
[24, p. 83; 25, p. 50].

Paralel cu definirea conceptului, 
cercetătorii au fost preocupaţi şi de 
identificarea sistemului de obiec-
te ale securităţii constituţionale, 
majoritatea atribuind la această 

categorie principalele valori regle-
mentate şi protejate de Constituţie, 
precum: forma de guvernământ 
– republica; caracterul unitar (sau 
federativ) al statului; integritatea 
teritorială şi inalienabilitatea teri-
toriului; suveranitatea statului; su-
premaţia Constituţiei; asigurarea şi 
protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului şi cetă-
ţeanului; protecţia dreptului de pro-
prietate; pluralismul politic şi ide-
ologic etc. [21, p. 122; 25, p. 51]. 
În opinia autorilor, acest sistem de 
valori formează conţinutul ordinii 
constituţionale şi astfel reprezintă 
obiectul securităţii constituţionale. 
Existenţa stabilă a acestor valori, 
dezvoltarea şi utilizarea liberă a 
lor determină starea de protecţie 
a ordinii constituţionale ca o lipsă 
de ameninţări la adresa lor [25, p. 
51].

Odată identificate obiectele se-
curităţii constituţionale, s-a pus 
accentul şi pe problema factorilor 
negativi ce pot acţiona asupra valo-
rilor constituţionale fundamentale 
(consideraţi că formează conţinutul 
securităţii date), printre care: coli-
ziunile, lacunele şi alte defecte ale 
legislaţiei inclusiv lipsa de accesi-
bilitate și previzibilitate; conflictul 
dintre dreptul natural şi cel pozitiv; 
nihilismul juridic al subiecţilor ra-
porturilor juridico-constituţionale, 
nivelul scăzut al culturii juridice al 
acestora; abuzul de drept etc. [25, 
p. 52]. Aceşti factori de risc se pot 
manifesta prin diferite acţiuni peri-
culoase pentru ordinea constituţio-
nală precum: atentarea la integrita-
tea teritorială a statului, încălcarea 
supremaţiei Constituţiei, uzurparea 
puterii de stat, nerecunoaşterea şi 
nerespectarea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului etc. [25, p. 52; 31, p. 
91-102; 19, p. 261].

Destul de voluminos şi profund 
securitatea constituţională a fost 
cercetată de către Н.С. Игнатова 
(N.S. Ignatova) şi О.И. Зверев 
(O.I. Zverev), în viziunea cărora 
sistemul acesteia este constituit din 
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următorii factori principali [28, p. 
5]:

în primul rând, legislaţia con-- 
stituţională perfectă;

în al doilea rând, existenţa - 
unui sistem de instituţii de stat şi 
obşteşti care asigură aplicarea co-
rectă şi respectarea legislaţiei con-
stituţionale;

în al treilea rând, asigurarea - 
stabilităţii constituţionale, elucida-
rea oportună, prevenirea şi anihila-
rea pericolelor ce ameninţă securi-
tatea constituţională fie prin lichi-
darea instituţiilor neconstituţiona-
le, fie prin abrogarea dispoziţiilor 
constituţionale necorespunzătoare 
şi adoptarea altor noi.

Pronunțându-se insistent asupra 
necesităţii elaborării unei concepţii 
a securităţii constituţionale, cerce-
tătorii subliniază că scopul acesteia 
ar consta în [28, p. 5-6]:

analiza şi determinarea acelei - 
stări a statului şi a societăţii în care 
se poate considera că instituţiile 
constituţionale funcţionează nor-
mal, activitatea lor este soldată cu 
rezultatele scontate în corespunde-
re cu menirea;

identificarea factorilor indezi-- 
rabili pentru dezvoltarea politico-
constituţională a statului, care pot 
sau au condiţionat deja neutraliza-
rea acţiunii normelor Constituţiei, 
erodarea instituţiilor de stat şi ob-
şteşti, prevăzute de aceasta;

satisfacerea necesităţii de noi - 
relaţii, acte şi norme juridico-con-
stituţionale, precum şi a necesi-
tăţii de abrogare, modificare sau 
completare a normelor în vigoare; 
căutarea mijloacelor necesare asi-
gurării unei atmosfere juridico-
constituţionale „liniştite”, adică 
încrederea cetăţenilor şi a opiniei 
publice în aceea că statul asigură 
corespunderea regimului politic 
cu principiile constituţionale şi 
acţiunea eficientă a legislaţiei con-
stituţionale.

Referitor la sarcinile concep-
ţiei securităţii constituţionale, 
cercetătorii identifică următoarele 
[28, p. 7]:

asigurarea stabilităţii ordinii - 
constituţionale în cadrul statului şi 
a societăţii;

consolidarea puterii de stat, a - 
mecanismelor de interacţiune din-
tre ramurile puterii şi nivelurile 
acesteia;

asigurarea consolidării statu-- 
lui de drept;

crearea condiţiilor pentru op-- 
timizarea procesului de edificare a 
unei noi statalităţi, inclusiv pentru 
dezvoltarea relaţiilor interstatale;

prevenirea ameninţărilor la - 
adresa pluralismului politic şi a 
diversității ideologice, excluderea 
confruntărilor sociale, politice, et-
nice și de altă natură (uneori ire-
conciliabile) și a ostilităţii din so-
cietate, menținând condiţiile unei 
concurențe sănătoase a intereselor 
și a metodelor constituționale ad-
mise de exprimare a acestora;

asigurarea drepturilor şi liber-- 
tăţilor fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului etc.

În contextul dat, în doctrina au-
tohtonă se menționează că chiar 
dacă conceptul în cauză nu este în-
tâlnit în Republica Moldova, totuşi 
o anumită preocupare în materie de 
„securitate constituţională” nu poa-
te fi contestată, cel puţin din consi-
derentul că atât Concepţia securi-
tăţii naţionale [2], cât şi Strategia 
securităţii naţionale a Republicii 
Moldova [15] recunosc ca interese 
vitale ale ţării: „asigurarea şi apă-
rarea independenţei, suveranităţii, 
integrităţii teritoriale, a frontiere-
lor inalienabile ale statului, a si-
guranţei cetăţenilor, respectarea şi 
protejarea drepturilor şi libertăţilor 
omului, consolidarea democraţiei 
şi a statului de drept”, toate acestea 
fiind veritabile valori constituţio-
nale [10, p. 260].

Fără a intra în polemici (care 
la sigur sunt necesare, mai ales, 
în condițiile existenței mai multor 
viziuni), în opinia noastră, siste-
mul securității constituționale din 
Republica Moldova poate fi carac-
terizat prin: perfecționarea con-
tinuă a normelor constituționale, 

asigurarea supremației Constituției 
prin intermediul controlului de 
constituționalitate, declanșat atât 
din inițiativa autorităților publi-
ce, cât și din inițiativa cetățenilor 
prin intermediul excepției de 
neconstituționalitate și garantarea 
stabilității Constituției. Mai mult, 
suntem ferm convinși că asigu-
rarea securității constituționale 
trebuie să pornească, în primul 
rând, de la asigurarea protecției 
Constituției [5, p. 7], altfel spus, de 
la securitatea Constituției.

Înainte de a ne expune asu-
pra măsurilor necesare în acest 
scop, considerăm binevenit a 
preciza esența însăși a protecției 
Constituției.În acest context, cerce-
tătorii susțin că „semnificaţia deo-
sebită a relaţiilor sociale reglemen-
tate de Constituţie, necesitatea asi-
gurării supremaţiei sale în sistemul 
actelor juridice, a corespunderii 
tuturor actelor şi normelor textului 
Constituţiei, solicită inevitabil şi o 
protecţie juridică specială a aces-
teia. O asemenea protecţie trebuie 
să fie orientată, mai întâi de toate, 
spre asigurarea stabilităţii orându-
irii de stat şi sociale, a stabilităţii 
statutului juridic al persoanei, cât şi 
spre asigurarea respectării stricte a 
normelor juridice de către toţi su-
biecţii de drept” [30, p. 91].

Pornind de la aceasta, se con-
sideră că protecţia juridică a Con-
stituţiei presupune o totalitate de 
măsuri juridice, orientate spre pre-
venirea şi reprimarea încălcărilor 
normelor constituţionale, precum 
şi spre restabilirea acestora în caz 
de încălcare. Din sistemul protec-
ţiei juridice a Constituţiei fac par-
te aşa elemente precum: normele 
constituţionale, care asigură sta-
bilitatea şi realitatea Constituţiei, 
principiile sistemului de drept (în 
primul rând, principiul legalităţii), 
subiecţii protecţiei juridice a Con-
stituţiei (sistemul şi activitatea lor) 
etc. [32, p. 9].

De regulă, protecţia juridică a 
Constituţiei se caracterizează ca 
un sistem de măsuri juridice, care 
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asigură realizarea tuturor normelor 
cuprinse în Constituţie şi respec-
tarea strictă a regimului legalităţii 
constituţionale [20, p. 38; 36, p. 
7-8]. Prin urmare, scopul protecţi-
ei juridice a Constituţiei constă în 
înlăturarea barierelor ce fac dificilă 
realizarea normelor constituţioale 
şi prevenirea comiterii delictelor 
constituţionale pe viitor [27].

Alţi cercetători consideră nece-
sar a înţelege protecţia juridică a 
Constituţiei într-un sens strict juri-
dic, special. Astfel, В.В. Лазарев 
(V.V. Lazarev)şi Т.Я.Хабриева 
(T.Ia. Habrieva) privesc protecţia 
Constituţiei ca pe o totalitate de 
măsuri şi competenţe de control şi 
supraveghere ale organelor de stat, 
investite cu dreptul de a verifica 
coţinutul actelor juridice şi a acţi-
unilor destinatarilor dreptului refe-
ritor la corespunderea acestora cu 
Legea Supremă. Într-un sens larg, 
susţin aceiaşi cercetători, protecţia 
Constituţiei presupune totalitatea 
măsurilor de asigurare a acţiunii 
Constituţiei (nu doar măsuri cu ca-
racter juridic, dar şi educativ, eco-
nomic şi politic) [34, p. 3-7].

Cu ocazia unui alt demers ştiin-
ţific, Т.Я.Хабриева (T.Ia. Habrie-
va) concretizează ca lato sensu că 
protecţia Constituţiei presupune 
crearea condiţiilor necesare, dez-
voltarea garanţiilor corespunză-
toare, perfecţionarea mijloacelor 
şi metodelor juridico-statale de 
asigurare a acţiunii normelor con-
stituţionale [39, p. 15].

O abordare distinctă propune 
cercetătorul А.Н. Межецкий (A.N. 
Mejeţkii), care identifică două ni-
vele de protecţie a Constituţiei, 
indicând că primul nivel reprezintă 
protecţia juridică, iar cel de-al doi-
lea apărarea Constituţiei, în cadrul 
căruia are loc aplicarea practică a 
măsurilor de răspundere în caz de 
survenire a pericolului de încălcare 
a Constituţiei, fie deja pentru încăl-
carea acesteia [35, p. 7-8]. 

Distincţia dintre protecţia şi 
apărarea Constituţiei a fost ac-
centuată şi de către А.В. Гошуляк 

(A.V. Goşuleak) [23, p. 10], în vi-
ziunea căruia principala deosebire 
constă în faptul că protecţia Con-
stituţiei se realizează prin stabilirea 
mijloacelor de prevenire, reprima-
re şi elucidare a oricărei încălcări a 
Constituţiei, precum şi prin crearea 
mecanismului de protecţie a Con-
stituţiei faţă de posibilele încălcări 
în scopul aplicării corecte a princi-
piilor constituţionale şi excluderii 
oricărei substituiri a acestora. Este 
important că stabilirea mecansi-
mului de protecţie nu este legată 
cu încălcarea Constituţiei, scopul 
acestuia este de o preveni. Apăra-
rea Constituţiei, în schimb, implică 
acţiuni active ale organelor de stat 
în scop de apărare a Constituţiei.

Merită atenţie în context şi vizi-
unea cercetătoarei Н.М. Колосова 
(N.M. Kolosova), potrivit căreia 
chiar dacă protecţia şi apărarea 
Constituţiei sunt noţiuni apropiate 
după sens, având un obiect şi un 
scop comun, totuşi ele trebuie de-
limitate. În special, cercetătoarea 
subliniază că protecţia Constituţiei 
presupune un complex de măsuri 
orientate spre înlăturarea barierelor 
în realizarea Constituţiei şi preve-
nirea delictelor constituţionale, iar 
apărarea este orientată spre înlătu-
rarea încălcărilor concrete ale nor-
melor constituţionale [29, p. 62].

Pe o poziţie similară se plasea-
ză şi А. Н. Головистикова (A.N. 
Golovistikova), care precizează 
că protecţia şi apărarea juridică 
a Constituţiei nu sunt nivele ale 
unui singur sistem, întrucât protec-
ţia Constituţiei întotdeauna este o 
activitate profilactică, care previne 
încălcarea ordinii constituţionale, 
fiind orientată spre înlăturarea ca-
uzelor care o condiţionează, pre-
cum şi contribuie la desfăşurarea 
normală a procesului de realizare 
a drepturilor şi libertăţilor omului 
şi cetăţeanului. Apărarea Consti-
tuţiei, la rândul său, întotdeauna 
presupune atentate reale la adresa 
raporturilor juridice constituţionale 
şi constă în suprimarea încălcărilor 
concrete ale normelor constituţio-

nale, aplicării de către autorităţile 
competente în modul stabilit de 
lege a constrângerii faţă de subiec-
ţii concreţi, în scopul restabilirii 
dreptului încălcat [20, p. 139].

După cum am menţionat supra, 
majoritatea cercetătorilor nu ope-
rează în studiile lor cu o asemenea 
distincţie, cea mai frecvent utilizată 
noţiune fiind cea de protecţie a Con-
stituţiei. Presupunem, că dintr-un 
anumit punct de vedere, uneori acest 
fapt este justificat, mai ales pentru a 
nu provoca diferite confuzii.

În continuare însă, pentru a 
concretiza esenţa acestui fenomen 
juridic, vom preciza că în sensul 
cel mai larg, protecţia Constituţi-
ei este o datorie a întregului stat, 
a societăţii şi a fiecărui cetăţean. 
Atunci când un organ de stat sau al 
administraţiei locale, o organizaţie 
obştească sau chiar un simplu cetă-
ţean respectă necondiţionat norme-
le Constituţiei, asigură condiţiile şi 
premisele necesare pentru respec-
tarea acestora, previne încălcarea 
lor, contracarează cu mijloace şi 
metode legale abaterile comise, se 
realizează protecţia Constituţiei în 
cel mai larg sens. 

Totodată, este evident că în ca-
drul sistemului autorităţilor de stat, 
sunt organe învestite direct cu sar-
cina/obligaţia de a supraveghea res-
pectarea legalităţii constituţionale. 
În acest sens, în majoritatea state-
lor democratice Şeful statului re-
prezintă garantul Constituţiei care 
veghează respectarea şi protecţia 
acesteia. O anumită supraveghere 
în acest sens exercită şi celelalte 
autorităţi ale statului – parlamentul, 
guvernul, procuratura, instanţele 
de drept comun, avocaţii poporului 
etc. Desigur, şi acest moment poa-
te fi cuprins de conceptul protecţia 
Constituţiei, deja într-un sens mai 
îngust, deoarece toate aceste au-
torităţi au obligaţia de a asigura în 
activitatea lor respectarea Consti-
tuţiei. Pentru aceste autorităţi pro-
tecţia Constituţiei constituie doar 
una dintre multiplele funcţii cu 
care sunt învestite prin lege.
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De cele mai multe ori însă, no-
ţiunii de protecţie a Constituţiei i 
se recunoaşte un sens şi mai îngust. 
Sub acest aspect, unii cercetători 
consideră că protecţia Constituţiei 
în sens strict particular, presupune 
organizarea şi activitatea unui or-
gan special, chemat să desfăşoare 
în formele şi potrivit procedurii sta-
bilite de lege a controlului (supra-
vegherii) constituţionalităţii, adică 
verificarea corespunderii legislaţiei 
în vigoare şi a altor acte normative 
cu Constituţia [26, p. 66]. Din per-
spectiva acestei accepţiuni, protec-
ţia Constituţiei constituie misiunea 
principală a jurisdicţiei constitu-
ţionale, asigurată şi realizată prin 
intermediul controlului constituţi-
onalităţii.

Cu regret, în pofida acestui fapt, 
după cum am enunțat ceva mai sus 
(dar și cu ocazia unor alte demersuri 
științifice), autoritatea de jurisdicție 
constituțională din Republica Mol-
dova (Curtea Constituțională) a ad-
mis în ultima perioadă (în ultimul 
deceniu) în activitatea sa grave 
abateri, ceea ce a marcat o distorsi-
onare evidentă a misiunii sale, și nu 
numai, în ceea ce privește protecția 
Constituției.

Cu titlu de precizare, vom 
menționa că, în general, rolul şi 
menirea actuală a Curţii Constitu-
ţionale trebuie privite cu mult mai 
profund întrucât, prin exercitarea 
funcţiilor sale, Curtea se manifestă 
ca un important instrument:

de asigurare a supremaţiei - 
Constituţiei şi realizarea practică 
a acesteia, consolidând astfel re-
gimul constituţionalităţii la nivelul 
statului;

de protecţie şi apărare a Con-- 
stituţiei prin asigurarea realizării 
răspunderii constituţionale şi sanc-
ţionării inevitabile a încălcărilor 
normelor constituţionale și resta-
bilirii legalității constituționale[9, 
p. 6];

de formare a culturii consti-- 
tuţionale şi a conştiinţei consti-
tuţionale la nivelul societăţii prin 
propagarea ideilor şi valorilor con-

stituţionale, precum şi transpune-
rea acestora în practică – momente 
indispensabile consolidării statului 
de drept democratic în perioada 
contemporană.

Prin abaterile admise, consi-
derăm că Curtea Constituțională 
a denaturat toate aceste segmente 
ale misiunii sale, ceea ce, în mod 
evident, necesită măsuri urgente de 
redresare a situației în vederea în-
lăturării consecințelor juridice deja 
produse și prevenirea pe viitor a 
unor astfel de manifestări negative 
din partea acestei autorități.

În opinia noastră, realitatea dată 
dictează necesitatea stringentă a 
unei reforme constituționale, iar 
unul dintre obiectivele primordia-
le ale acesteia trebuie să reprezinte 
consolidarea securității Constituției 
Republicii Moldova, care poate fi 
asigurată prin următoarele măsuri 
concrete:

în primul rând, reglementa-- 
rea expresă în Legea Fundamen-
tală a statului a acțiunii directe a 
Constituției;

în al doilea rând, reglementa-- 
rea expresă în același text norma-
tiv a obligativității respectării și 
aplicării Constituției de către toți 
subiecții de drept;

în al treilea rând, consolida-- 
rea instituției apărării Constituției 
prin reglementarea clară și com-
pletă a răspunderii constituționale 
a subiecților de drept constituțional 
pentru încălcarea normelor 
constituționale;

în al patrulea rând, consolidarea - 
instituției protecției Constituției prin 
revizuirea normelor constituționale 
și a legislației ce reglementează 
organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale;

în sfârșit, prin reglementarea - 
unor standarde și limite în materia 
interpretării textului constituțional 
de către Curtea Constituțională.

Privind aceste măsuri în ansam-
blul lor, putem constata că securita-
tea Constituției reprezintă un con-
cept ce înglobează în sine protecția 
și apărarea Constituției atât de peri-

colele din exterior (ce pot veni din 
partea diferitor subiecți de drept 
constituțional), cât și de pericolele 
din interior ce pot veni nemijlocit 
din partea autorității chemate să o 
protejeze – Curtea Constituțională.
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Introducere. Răspunderea ju-
ridică în evoluția sa parcurge 

mai multe etape, care duc la modi-
ficarea statutului juridic al subiec-
tului răspunderii juridice. Acest 
proces încetează în momentul atin-
gerii scopului răspunderii juridi-
ce prin sancționarea făptuitorului. 
Fiecare etapă de desfășurare a răs-
punderii juridice materiale îi cores-
punde o formă procesuală distinc-
tă, or, fiecărei etape de răspundere 
îi este specifică o consecutivitate a 
activităților procesuale.

În literatura de specialita-
te autohtonă, problema etape-
lor evoluției răspunderii juridice 
aparține problemelor slab cunos-
cute sau controversate. Nu există 
un criteriu unic de clasificare a 
acestor etape, limitele lor în timp 
și spațiu.

Mai mult decât atât, în manua-
lele de Teorie generală a dreptului, 

acestei probleme importante, din 
punct de vedere al teoriei și practi-
cii aplicării dreptului, în general, nu 
i se acordă atenție. Prof. M. Costin, 
referitor la problema dată menționa 
următoarele „în concepția noastră, 
o asemenea teorie, care poate fi ela-
borată numai de pe pozițiile Teoriei 
generale a dreptului, trebuie să dea 
răspuns la problemele esențiale ale 
răspunderii și anume: ce este răs-
punderea, ce tendințe de evoluție 
manifestă aceasta” [6, p. 8].

Așadar, după cum afirmă prof. 
L. Barac, Teoria generală a drep-
tului este chemată spre a defini 
răspunderea juridică, a evidenția 
tendințele evolutive ale acesteia, 
evidențierea elementului temporal 
și organic spațial, deoarece, răs-
punderea juridică există și dincolo 
de încălcarea unei norme juridice, 
pe de o parte, iar, pe de altă parte, 
vizează și un „construit”, adică ca-
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