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Abstract 

The right to petition has a social function, which consists in 

establishing a constitutional guarantee by which citizens draw the 

attention of competent public authorities on concrete situations of 

infringement of legitimate rights and interests, without having to 

resort to the intervention of a court, thus being treated in the 

classical French constitutional doctrine as a constitutional 

guarantee for the defence of freedoms. The citizen who avails 

himself of this possibility is protected by the constitutional norm 

against any acts of persecution, sanction and punishment for the 

petitions addressed according to the law, and if the public 

authorities refuse to respond to the requests received in the form 

of petitions, their addressees can resort to the path of 

administrative litigation. 

 

Keywords: subjective law, constitutional law, political-legal 

values, the right to petition. 

 
Drepturile și libertățile omului sunt privilegii consfințite de 

legislație. Respectarea și garantarea acestora constituie 
fundamentul oricărei societăți democratice, reprezentând baza 
statului de drept. Statul a instituit și mecanisme în vederea 
asigurării respectării drepturilor și libertăților persoanelor. Aceste 
mecanisme nu doar obligă organele statului să le respecte, dar și 
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sunt orientate în vederea posibilității persoanelor să adopte un 
comportament activ în raport cu aceste organe.  

Persoana fizică poate să-și apere drepturile sale atât pe cale 
judiciară, cât și pe cale extrajudiciară, iar drepturile și libertățile lui 
fundamentale sunt garantate atât prin acte naționale cât și 
internaționale. Unul dintre mijloacele de a avea un comportament 
activ în raport cu organele statului este consfințirea dreptului de 
petiționare.  

Acesta fiind un drept constituțional, este reglementat de art. 52 
al Constituției Republicii Moldova:”(1) Cetăţenii au dreptul să se 
adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în 
numele semnatarilor. (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul 
să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le 
reprezintă”. 

Dreptul de petiționare este un drept, presupunând existența 
unui pluralism de idei, crearea ideilor și comunicarea acestora prin 
realizarea libertății de exprimare, libertății de opinii și libertății de 
gândire. Astfel, una din formele de ași realiza libertatea de 
exprimare, libertatea de opinie și libertatea de gândire este petiția. 

Analizând prevederile legislative cu privire la petiționare, 
constatăm mecanismului de realizare a dreptului de adresare (de 
petiţionare) încă din 1968, când a fost adoptat Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS despre modul de examinare a 
propunerilor, cererilor şi plângerilor cetăţenilor [1, p. 21-24]. 

La nivel constituţional, dreptul de petiţionare a fost reglementat 
și prin Constituţia URSS, ale cărei stipulări au fost preluate de 
constituţiile republicilor unionale, inclusiv de Constituţia RSSM 
din 1978, în care conform art. 47 ”... fiecare cetăţean avea dreptul 
să adreseze organelor de stat şi organizaţiilor obşteşti propuneri 
vizând îmbunătăţirea activităţii acestora şi să critice neajunsurile 
din lucrul lor”.Se stabilea, de asemenea, obligaţia persoanelor cu 
funcţii de răspundere să examineze petiţiile şi cererile cetăţenilor, 
să dea răspunsuri şi să ia în termen măsurile necesare. 

Independența Republicii Moldova  stabilește o etapă nouă în 
reglementarea constituțională a drepturilor omului. Întru realizarea 
efectivă a acestor drepturi, prin intermediul dreptului la petiționare, 
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legiuitorul a adoptat Legea nr. 190-XIII cu privire la petiţionare 
din 19 iulie 1994. Scopul căreia a fost de a determina modalitatea 
de examinare a petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova, adresate 
organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în 
scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime. 
De asemenea, Legea nr. 190 vizează modalitatea de examinare a 
petiţiilor, actul legislativ având aplicabilitate atât asupra cetăţenilor 
moldoveni, cât şi a cetăţenilor străini şi apatrizilor, ale căror 
drepturi şi interese legitime au fost lezate pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

În scopul exercitării de către autorităţile publice a obligaţiunilor 
lor prevăzute de legislaţia privind examinarea petiţiilor, 
Președintele Republicii Moldova emite Decretul nr. 46-II privind 
asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare din 17.02.1997, prin 
care a stabilit că organele „asigură executarea întocmai a Legii cu 
privire la petiţionare şi vor lua toate măsurile pentru protecţia 
drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor prin soluţionarea 
la timp, obiectiv şi echitabil a problemelor expuse în petiţii”. 

Totodată, acest tip de solicitări au o reglementare separată în 
Legea nr. 982-XIV privind accesul la informaţie din 
11.05.2000.Potrivit art. 21, alin. (1) al Legii nr.. 982/2000 
„persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim 
de către furnizorul de informaţii poate ataca acţiunile acestuia atât 
pe cale extrajudiciară, cât şi direct în instanța de contencios 
administrativ competentă”. 

În executarea efectivă a dreptului la petiționarea, au fost 
instituite mai multe instrumente guvernamentale, care 
reglementează acest segment. 

Astfel, cu scopul de a institui un sistem de examinarea, care ar 
permite soluționarea corectă și în termene ale petițiilor a fost 
adoptată Hotărârea Guvernului nr. 208 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la 
petițiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, 
întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor Republicii Moldova 
din 31.03.1995. Totodată, la 8 februarie 2006, a fost aprobată 
Hotărârea Guvernului nr. 141 cu privire la eficientizarea 
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examinării petițiilor şi organizării audienței. Prin intermediul 
acesteia a fost aprobat Planul de acțiuni cu privire la eficientizarea 
examinării petițiilor şi organizării audienței. Acesta prevede 
acțiuni pentru segmentele de evaluare a situației și evidență 
computerizată în sfera de petiționarea, instruire a funcționarilor, 
audiere a persoanelor, etc. 

Deci, constituționalizarea dreptului de petiționare a urmărit, cel 
puțin, două scopuri principale:  

- în primul rând, se garantează dreptul cetățenilor de a-şi 
exprima liber opiniile personale, sugestiile, cererile, 
nemulțumirile, chiar şi plângerile referitoare la activitatea 
diferitelor autorități publice sau a unor funcționari ori demnitari ai 
statului;  

- în al doilea rând, cetățeanul care recurge la această 
posibilitate, este protejat de norma constituțională, împotriva 
oricăror acte de persecuție, sancționare şi pedepsire a sa pentru 
petițiile adresate potrivit legii. Mai mult chiar, dacă autoritățile 
publice refuză să răspundă la cererile primite sub formă de petiții, 
adresanții acestora au deschisă calea contenciosului administrativ, 
reglementat de art. 53 din Constituție (1994) şi art. 4 al Legii nr. 
190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare. 

Reieşind din conținutul art. 52 al Constituției Republicii 
Moldova, dreptul de petiţionare se caracterizează prin următoarele:  

- cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice 
prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor;  

- organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii 
exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă;  

- exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă;  
- autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în 

termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii. 
Prin urmare, scopul principal al petiţiei individuale este de a 

apăra interesul personal al individului care a adresat petiţia 
organelor statului competente de rezolvarea problemei respective, 
iar cel al petiţiei colective este satisfacerea interesului public 
asigurat de interesul social comun, adică realizarea căruia este 
decisivă pentru asigurarea garanţiei de existenţă şi dezvoltare.  
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Art. 52 din Constituţia Republicii Moldova prevede realizarea 
individuală sau colectivă a dreptului de petiţionare. Ordinea 
acţiunilor ce urmează a fi întreprinse în acest sens este 
reglementată de Legea cu privire la petiţionare și de alte acte 
normative în vigoare. 

Potrivit art. 24, alin. (3) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 793 din 10.02.2000, „la examinarea în instanţa de contencios 
administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe 
seama pârâtului, iar, în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii 
revine ambelor părţi”. Această prevedere, însă, nu înlesnește pe 
deplin realizarea dreptului de petiţionare, probaţiunea fiind 
efectuată în instanţele de judecată care tergiversează efectele 
dreptului de petiţionare [2, p. 64]. 

Iată de ce susține opinia prin care se propune să fie inclusă în 
Legea cu privire la petiţionare, nr. 190 din 19.07.1994, prevederea 
analogică procedurii contenciosului administrativ: „Sarcina 
probaţiunii asupra circumstanţelor rezultate la emiterea deciziei, 
săvârșirea acţiunilor sau inacţiunea care a dus la încălcarea 
drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime ale cetăţeanului, 
organizaţiei sau colectivului, este pusă pe seama organului statului 
și persoanei responsabile în cauză” [3, p. 98-102]. 

Astfel, cum rezultă din reglementarea constituţională, accesul 
la justiţie, care presupune o cerere adresată instanţei, nu este 
identic cu dreptul de petiţionare, fiecare dintre aceste drepturi 
având determinări specifice şi exclusive.  

De regulă, cererea în justiţie se rezolvă în cadrul unei proceduri 
jurisdicţionale, iar petiţia, de regulă, în cadrul unei proceduri 
administrative, având o anumită specificitate de natură 
necontencioasă.  

Autorul T. Drăganu, care afirmă că între aceste două drepturi 
există unele deosebiri, care le atribuie o individualitate proprie, şi 
anume [4, p. 126]:  

- spre deosebire de dreptul de petiţionare, al cărui obiect 
poate fi atât valorificarea unor drepturi şi interese personale, cât şi 
a unor interese obşteşti, liberul acces la justiţie este chemat să 
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protejeze numai drepturi subiective şi, în cazurile prevăzute de 
lege, interese personale;  

- pe calea dreptului de petiţionare pot fi valorificate chiar 
interese personale sau obşteşti eventuale, iar în cazul liberului 
acces la justiţie acesta poate fi invocat, în principiu, doar în vederea 
apărării unor drepturi subiective sau, atunci când este cazul, a unor 
interese individuale născute şi actuale;  

- dreptul de petiţionare este aplicabil în raporturile 
persoanelor cu toate organele statului, începând cu parlamentul şi 
mergând până la autorităţile administraţiei publice locale, pe când 
liberul acces la justiţie vizează raporturile lor cu o singură 
categorie de organe: instanţele judecătoreşti;  

- liberul acces la justiţie nu poate fi valorificat în faţa 
instanţelor judecătoreşti decât de persoanele fizice sau juridice, 
care au capacitatea procesuală de folosinţă şi capacitatea 
procesuală de exerciţiu (capacitatea de a sta în judecată), pe când 
dreptul de petiţionare poate fi exercitat chiar şi de cei care sunt 
lipsiţi de capacitatea procesuală de folosinţă şi de exerciţiu, cum ar 
fi, de exemplu, cazul minorilor, care nu pot sta în proces decât cu 
asistenţa părinţilor sau, în lipsa acestora, a tutorelui;  

- exercitarea dreptului de petiţionare dă naştere în sarcina 
organului sesizat numai la obligaţia de a răspunde în termenul 
prevăzut de lege, în timp ce liberul acces la justiţie obligă instanţele 
judecătoreşti să examineze în fond litigiul şi să pronunţe o hotărâre 
care, după epuizarea căilor de atac sau dacă acestea nu sunt 
exercitate în termen, se bucură de autoritatea lucrului judecat;  

- dreptul de petiţionare nu presupune în mod necesar 
existenţa unui litigiu juridic, adică a unei situaţii în care o parte 
susţine în contradictoriu cu alta că un drept subiectiv a fost încălcat 
sau ordinea de drept a fost violată, iar liberul acces la justiţie se 
exercită tocmai în vederea soluţionării unei asemenea situaţii; - 
exercitarea dreptului de petiţionare este întotdeauna gratuită, în 
timp ce, în cazul liberului acces la justiţie, o asemenea dispoziţie 
lipseşte, fiind cunoscute şi admise anumite limitări ale acestuia.  

Astfel, alegerea formei realizării dreptului de petiţionare se 
determină [5]: 
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1) după caracterul necesităţilor materiale-juridice, care stau 
la baza apărării sau realizării; 

2) după specificul şi caracterul competenţei organului, care 
poate examina această necesitate; 

3) specificul rânduielii examinării petiţiei (cererea, 
plângerea, propunerea, sesizarea, petiţia). 

Potrivit Codului administrativ,o petiție poate fi depusă la 
instituțiile statului:  

- În scris la autoritate ori expediată prin poștă sau fax. În 
cazul în care depuneți o petiție la sediul autorității publice, atunci 
trebuie să vi se elibereze o dovadă că solicitarea a fost înregistrată. 
În cazul, petițiilor depuse prin fax, aceasta se consideră depusă din 
momentul înregistrării acesteia la autoritate. Petițiile trimise prin 
poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate 
recomandat la oficiul poștal înainte de expirarea termenului. 

- Transmisă în formă electronică. În cazul în care utilizați 
e-mail-ul pentru a depuse o cerere, sesizare sau propunere, 
autoritatea publică este obligată să comunice în cel mult două zile, 
tot prin e-mail, numărul de înregistrare al petiției. În caz de litigiu, 
dovada depunerii petiției în formă electronică, respectiv a 
comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în 
dosarul ”Trimise”.  

- Depusă verbal, fiind consemnată într-un proces verbal. 
Acestea se înregistrează din momentul consemnării în procesul 
verbal.  

Autoritatea publică căreia îi este adresată petiția este obligată 
să o primească și să o înregistreze imediat. Autoritatea nu are 
dreptul să refuze primirea petițiilor doar din motiv că nu se 
consideră competentă sau fiindcă  o consideră neîntemeiată sau 
inadmisibilă. Totuși, în cazul în care petiția ține de competența 
altei autorități publice, aceasta se expediază la instituția 
competentă în termen de cinci zile lucrătoare din momentul 
înregistrării acesteia. În acest caz, petiționarul este informat.  Din 
momentul depunerii petiției, se inițiază o procedură administrativă, 
a cărei termen general de soluționare este 30 de zile. 
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Analizând rapoartele activității Cancelariei de Stat pe anul 
2018, constatăm că dintre autoritățile administrative centrale cele 
mai multe competențe şi atribuții în rezolvarea problemelor 
cetățenilor au avut: Ministerul Sănătății – 600 (14, 8%); Casa 
Națională de Asigurări Sociale – 385 (9,5%); Ministerul 
Economiei și Infrastructurii – 210 (5,2%); Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării – 186 (4,6%); Ministerul Finanțelor - 168 
(4,2%). 

„Agenţia Servicii Publice” pe anul 2018 a fost orientată spre 
asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de 
competenţă, şi anume: tehnologia informaţiei, evidenţa de stat şi 
resursele informaţionale de stat, evidenţa de stat a populaţiei, a 
mijloacelor de transport şi a conducătorilor de autovehicule, 
înregistrarea de stat a actelor de stare civilă şi posesia fondului 
arhivistic național, crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile, 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 
înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi 
reprezentanțelor acestora şi a peroanelor fizice întreprinzători 
individuali, precum şi alte domenii atribuite. 

În perioada de raport (2018) la activitățile de ”Dirijare şi 
coordonare a activităţii serviciilor eliberare a actelor de identitate” 
au fost examinate 167 petiţii, dintre care 141 petiţii examinate de 
către serviciile de resort din cadrul aparatului central şi 26 petiţii 
de către serviciile eliberare a actelor de identitate. În audienţa 
efectuată de către conducerea subdiviziunii şi specialiştii de profil 
au fost primiţi 111 cetăţeni. 

În concluzie menționăm că esenţa dreptului de petiţionare, 
poartă un caracter foarte complex, întrucât cetăţenii datorită acestui 
drept pot participa în procesul de administrare a statului, să-şi apere 
drepturile, libertăţile şi interesele personale.  

Dreptul de petiţionare reprezintă în sine o instituţie a dreptului 
constituţional, alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice care 
asigură fiecăruia realizarea dreptului de petiţionare cu înaintarea 
petiţiilor către organele statului cu scopul de a contribui cu ceva în 
procesul de administrare a treburilor statului, exprimarea opiniilor 
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proprii, cât şi în scopul apărării drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor legitime.  

Subiecţii dreptului de petiţionare pot fi divizaţi în persoane cu 
prerogative de a se adresa către organele statului şi subiecţi ca 
adresatul sau destinatarul petiţiilor - adică acei subiecţi care sunt 
obligați să primească, să examineze şi să răspundă la adresarea 
înaintată în forma şi termenul stabilit de lege. 
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