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Introducere. Înţelegerea rostului 
şi rolului unei Curţi Constituţi-

onale trebuie să plece de la explicarea 
raţiunii sale şi aceasta ne trimite mai 
întîi la dezvoltarea constituţională.

Apariţia constituţiei în lume s-a 
produs în contextul unor eforturi, idei 
şi teorii printre care separaţia puteri-
lor, domnia legii, reprezentativitatea 
şi drepturile naturale ale omului care 
au avut o relevanţă aparte. Apariţia 
constituţiei a implicat supremaţia sa. 
Iar aceasta, ca trăsătură ce exprimă 
poziţia supraordonată a Constituţiei 
nu numai în sistemul de drept, ci în 
intregul sistem social-politic, nu este 
o simplă teorie, ci o realitate juridică 
incontestabilă ce trebuie asigurată şi 
garantată. Autorităţile jurisdicţiona-
le au apărut astfel, s-au impus şi au 
confirmat în timp ca fiind veritabile 
garanţii ale supremaţiei constituţiei 
[33, p. 5-6].

Scopul studiului rezidă în aborda-
rea teoretică a Curții Constituționale 

ca unică autoritate de jurisdicție 
constituțională în vederea elucidă-
rii aportului acesteia la asigurarea 
constituționalității în statul de drept.

Rezultate obținute și discuții. De 
la originea curţilor constituţionale şi 
pînă în prezent una dintre problemele 
de fond care justifică crearea lor sînt 
funcţiile acestora, deoarece ele explică 
raţiunile care au stat la baza apariţiei 
justiţiei constituţionale [17, p. 1083].

Potrivit cercetătorului rus N. V. 
Vitruk [24], în perioada de tranziţie în 
care ne aflăm este deosebit de necesar 
de a determina concret scopul, sarci-
nile, funcţiile şi atribuţiile Curţii Con-
stituţionale ca element component al 
„sistemului imunitar al societăţii” [27, 
p. 31-41].

Scopul şi sarcinile activităţii curţilor 
constituţionale după conţinutul lor sînt 
foarte apropiate. De regulă, acestea sînt 
fixate în legi speciale. Astfel, potrivit 
art. 134 alin. (3) din Constituţia Repu-
blicii Moldova, art. 1 alin. (3) din Legea 

cu privire la Curtea Constituţională [9] 
şi art. 2 alin. (2) din Codul jurisdicţiei 
constituţionale [3], aceasta: 

a) garantează supremaţia Constitu-
ţiei; 

b) asigură realizarea principiului 
separării puterii de stat în putere legis-
lativă, putere executivă şi putere jude-
cătorească; 

c) garantează responsabilitatea sta-
tului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului 
faţă de stat. 

Din prevederile citate, după cum 
se poate observa, legiuitorul nu face 
distincţie şi nici nu concretizează sco-
pul şi sarcinile Curţii Constituţionale. 
Cu toate acestea însă, distincţia dintre 
categoriile date este posibilă şi chiar 
necesară [14, p. 500]. 

Scopul presupune o perspectivă de 
durată, strategică a funcţionării Curţii 
Constituţionale, care se concretizează 
prin anumite sarcini. În mod concret, 
se susţine că scopul justiţiei constitu-
ţionale, a funcţionării curţilor constitu-
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ţionale rezidă în asigurarea şi protec-
ţia supremaţiei Constituţiei, acţiunii 
directe a acesteia în activitatea tuturor 
subiecţilor relaţiilor sociale pe întreg 
teritoriul statului, adică a regimului 
constituţionalităţii [26, p. 7].

În ceea ce ne priveşte [14, p. 500], 
luînd în consideraţie şi raţionamentele 
anterioare, considerăm că scopul Cur-
ţii Constituţionale constă în asigurarea 
şi protecţia legalităţii constituţionale.

Necesitatea obiectivă de respecta-
re a principiului constituţionalităţii ca 
un scop în activitatea de legiferare, cea 
judecătorească sau altă activitate prac-
tică configurează principalele sarcini 
ale curţilor constituţionale. Respectiv, 
drept sarcini ale justiţiei constituţio-
nale, ale funcţionării curţilor consti-
tuţionale servesc asigurarea şi protec-
ţia bazelor regimului constituţional, 
idealurilor şi valorilor constituţionale 
fundamentale. Potrivit Constituţiei Re-
publicii Moldova, aceste valori şi ide-
aluri se dovedesc a fi suveranitatea po-
porului, integritatea şi inalienabilitatea 
teritoriului statului, principiul separa-
ţiei puterii, recunoaşterea şi garantarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului şi cetăţeanului în calitate de 
valori supreme, garantarea principiului 
autonomiei locale, respectarea princi-
piilor şi normelor de drept internaţi-
onal şi a tratatelor şi convenţiilor in-
ternaţionale la care a aderat Republica 
Moldova ca parte a sistemului său de 
drept intern etc. [13, p. 201].

După cum susţine G. Harutyun-
yan, Curtea Constituţională se insti-
tuie şi funcţionează în scopul apărării 
regimului constituţional, a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului 
şi cetăţeanului, asigurării exerciţiului 
direct al Constituţiei, adică în scopul 
respectării şi asigurării valorilor poli-
tice şi juridice fundamentale, statuate 
şi garantate de Legea Supremă. Se 
poate afirma că Curtea Constituţio-
nală constituie autoritatea principală 
a puterii de stat, care efectuează per-
manent şi oficial un monitoring con-
stituţional şi supraveghează limitarea 
puterii de stat în favoarea principiilor 
de drept [7, p. 44].

Scopul şi sarcinile curţilor consti-

tuţionale sînt strîns legate de funcţiile 
justiţiei constituţionale, adică de prin-
cipalele direcţii de activitate a curţilor, 
în care îşi găsesc realizarea, materia-
lizarea concretă. Realizarea funcţiilor 
justiţiei constituţionale în cadrul sta-
tului de drept este posibilă doar prin 
intermediul exercitării atribuţiilor, 
competenţelor curţilor constituţionale, 
stabilite de Constituţie şi de legi orga-
nice speciale.

O viziune distinctă în acest sens 
atestăm la V. I. Ciharina [32, p. 245], 
potrivit căreia funcţiile reale ale Curţii 
Constituţionale trebuie căutate în activi-
tatea practică a acesteia, care doar într-o 
formă foarte modestă este exprimată în 
normele dreptului pozitiv. Respectiv, 
domnia sa invocă cazul Curţii Supreme 
din SUA, care dispune de următoarele 
funcţii: funcţia interpretării creative a 
Constituţiei; rolul de arbitru în ultimă 
instanţă în cazul conflictelor politice; 
funcţia de legitimare juridică şi ideolo-
gică a activităţii organelor de stat.

Funcţiile şi atribuţiile curţilor con-
stituţionale se află în aceeaşi legătură 
ca şi scopul şi sarcinile activităţii lor. 
De aceea, în cele ce urmează, vom 
studia funcţiile acestor instituţii prin 
intermediul atribuţiilor de care dispun 
ele potrivit normelor constituţionale şi 
a legilor organice.

Pentru început, atenţionăm că în 
doctrină nu există unanimitate în ceea 
ce priveşte funcţiile curţii constituţio-
nale. Astfel, potrivit lui V. Puşcaş [12, 
p. 15], funcţiile Curţii Constituţionale 
sînt cele prevăzute de Constituţie, Le-
gea cu privire la Curtea Constituţiona-
lă şi Codul jurisdicţiei constituţionale, 
şi anume: 

a) garantarea supremaţiei Consti-
tuţiei; 

b) asigurarea realizării principiului 
separării puterii de stat în putere legis-
lativă, putere executivă şi putere jude-
cătorească; 

c) garantarea responsabilităţii sta-
tului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului 
faţă de stat.

Odată cu aceste funcţii, V. Zubco, 
inspirîndu-se din doctrina românească, 
adaugă şi funcţia de elaborare a nor-
melor de drept şi cea de regularizare 

şi autentificare a schimbărilor politice 
sau a alternanţelor la putere [18, p. 15]. 
Argumentînd, domnia sa susţine că pri-
vită prin prisma funcţiei de elaborare 
a normelor de drept, Curtea Consti-
tuţională este unica autoritate compe-
tentă să interpreteze Constituţia (art. 
135 lit. (b) din Constituţie). Interpret-
înd Constituţia, Curtea Constituţională 
formează doctrina dreptului constitu-
ţional şi impune autorităţilor publice 
interpretarea Legii Supreme pe înţele-
sul ei prin hotărîrile adoptate care sînt 
obligatorii pentru toţi subiecţii rapor-
turilor de drept. Rolul Curţii Constitu-
ţionale în procesul de elaborare a nor-
melor de drept este specific, deoarece 
Curtea influenţează asupra procesului 
de creaţie legislativă prin anularea nor-
mei de drept [17, p. 1085].

Într-o altă viziune, se susţine că 
justiţia constituţională dispune de ur-
mătoarele funcţii [4, p. 298-299; 5, p. 
58-59]:

pacificarea vieţii politice, prin a) 
tranşarea conflictelor de ordin politic.

regularizarea şi autentificarea b) 
schimbărilor politice sau a alternanţe-
lor la putere, mai ales dacă asemenea 
schimbări sau alternanţe se produc 
într-o stare de tensiune ori în spiritul 
revanşei. Curtea Constituţională ve-
ghează astfel la păstrarea echilibrului 
constituţional, ea previne alternanţele 
contrastante, izbitoare, contribuie ade-
seori decisiv la păstrarea legilor noii 
majorităţi în cadrul constituţional aflat 
deasupra intereselor – efemere poate – 
ale grupurilor politice, „autentificarea” 
reformelor noii majorităţi dacă ele sînt 
conforme constituţiei, previne „vic-
timizarea” fostei majorităţi, devenită 
minoritate.

consolidarea coeziunii societă-c) 
ţii politice, prin însumarea formelor de 
manifestare a tuturor segmentelor ei 
sub semnul „binelui comun” constitu-
it ca reper axiologic cardinal în legea 
fundamentală. Prestigiul Constituţiei 
creşte astfel proporţional cu activitatea 
Curţii Constituţionale.

„normativizarea” Constituţiei şi d) 
prin aceasta imprimarea unei noi inter-
pretări sau chiar a unei noi concepţii în 
unele sau în toate ramurile dreptului.
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protecţia drepturilor şi libertă-e) 
ţilor fundamentale, ca şi a grupurilor 
minoritare, „constituie unul dintre prin-
cipalele motive justificative ale contro-
lului constituționalității şi, istoriceşte, 
raţiunea instituţionalizării controlului”.

„adaptarea” Constituţiei şi sti-f) 
mularea evoluţiei ei, corespunzător 
mutaţiilor propuse în sistemul social-
politic, printr-o acţiune progresivă şi 
coerentă de control al constituţionali-
tăţii, prevenind astfel schimbarea bru-
tală a unei constituţii prea rigide şi la 
un moment dat anacronic.

În ceea ce ne priveşte, susţinem 
poziţia cercetătorului rus N. V. Vitruk 
[24], potrivit căruia curţile constituţi-
onale îndeplinesc următoarele funcţii 
principale: interpretarea Constituţiei; 
controlul constituţionalităţii; stabilirea 
competenţei organelor puterii publi-
ce, protecţia drepturilor şi libertăţilor 
omului şi cetăţeanului.

Vorbind despre interpretarea 
Constituţiei, notăm că aceasta este 
una din funcţiile principale ale Curţii 
Constituţionale, mai ales în statele cu 
democraţie tînără. Funcţia dată se re-
alizează prin intermediul tuturor atri-
buţiilor curţii (interpretare cazuală a 
Constituţiei) şi prin atribuţiile speciale 
de interpretare oficială a Constituţiei 
la solicitarea subiecţilor competenţi în 
cadrul unei proceduri speciale – de ju-
risdicţie constituţională.

Rezultatul interpretării oficiale a 
Constituţiei se integrează organic în 
conţinutul Constituţiei şi chiar o com-
pletează, deoarece interpretarea în ca-
zul dat nu se reduce doar la explicarea 
dispoziţiilor constituţionale, dar inclu-
de şi interpretarea lor, imposibilă fără 
apariţia noilor dispoziţii, care decurg 
nemijlocit din textul constituţiei (de 
aici şi deosebirea dintre textul – litera 
şi conţinutul – spiritul constituţiei).

Interpretarea normelor constituţio-
nale înseamnă, de fapt, concretizarea 
lor, normele fiind analizate şi detaliate 
în aşa fel încît să se evite o contradicţie 
între ele [1, p. 42].

În context, precizăm că aceasta este 
într-adevăr o funcţie, dat fiind faptul că 
nu este vorba de interpretare înţeleasă 
ca un act de cunoaştere, ci este, după 

cum s-au exprimat iluştri constituţio-
nalişti francezi „un act de voinţă” [2, 
p. 58-60]. Prin urmare, aceasta este o 
interpretare autentică ce se deosebeş-
te de interpretarea ştiinţifică sau doc-
trinară (o interpretare oficială legală, 
fiind prevăzută de lege [9, art. 4 alin. 
(1) lit. b)]). Ea nu este expresia unei 
opinii, printre altele opinii, este produ-
sul unei decizii prin care o dezbatere 
este tranşată [10, p. 74]. Curtea Con-
stituţională astfel nu este un simplu 
interpret. În soluţiile pe care le dă ea 
este pusă deseori în situaţia de a for-
mula exigenţe.

Esenţial este că, în toate cazurile, 
Curtea are exclusivitatea interpretă-
rii Constituţiei. Este, pe de o parte, 
consecinţa faptului că, prin poziţia sa 
constituţională, Curtea nu face parte 
din structurile de putere ale celorlalte 
autorităţi publice, ce configurează pu-
terea legislativă, executivă şi judecă-
torească, iar, pe de altă parte, ca fiind 
garantul supremaţiei Constituţiei, prin 
jurisprudenţa sa, asigură respectarea 
legalităţii constituţionale, obligatorii 
pentru toate celelalte autorităţi publice 
[16, p. 34].

Trebuie să observăm că prin in-
terpretare Curtea nu formează norme 
noi şi primare, nu le modifică şi nu le 
schimbă pe cele în vigoare. Prin inter-
pretarea prevederilor constituţionale 
pot fi formulate poziţii de drept cărora 
Parlamentul le poate da un veşmînt le-
gislativ sau pot fi aplicate aşa cum le 
determină Curtea [12, p. 16].

Interpretînd dispoziţiile Constituţi-
ei, Curtea Constituţională pas cu pas, 
caz după caz, creează o ordine juridică 
constituţională [25, p. 101].

În acelaşi timp, interpretarea este 
deosebit de importantă şi pentru „adap-
tarea” Constituţiei la condiţiile de via-
ţă mereu schimbătoare. În acest sens, 
se susţine că Constituţia îndeosebi da-
torită caracterului său rigid, reprezintă 
un cadru de stabilitate ce nu ar fi, însă, 
posibil dacă interpretarea ei nu-i asigu-
ră supleţea necesară pentru adecvarea 
normei constituţionale la condiţiile, 
adesea alerte, ale schimbării.

Stabilitatea unor constituţii – din 
care, poate, exemplul cel mai frapant 

este cel al Constituţiei Statelor Unite 
ale Americii, adoptată în sec. al XVI-
II-lea, aplicabilă şi astăzi cînd Statele 
Unite au devenit cea mai puternică şi 
bogată ţară din lume – se explică prin-
tre altele, tocmai prin interpretarea nor-
mei constituţionale ce a permis aplica-
rea ei în noile condiţii ale evoluţiilor 
ulterioare pe care, incontestabil, legiu-
itorul constituant nu le-a putut avea în 
vedere şi nici nu şi le putea imagina. 
Constituţia este, mai mult decît orice 
altă lege, un pariu cu viitorul în care 
rolul hotărîtor, în cîştigarea acestui pa-
riu, îl are interpretul [10, p. 121].

Respectiv, prin intermediul func-
ţiei sale de interpretare a Constituţiei, 
Curtea Constituţională asigură stabi-
litatea Legii Supreme şi continuitatea 
acesteia în timp. 

Cea mai principală funcţie a justi-
ţiei constituţionale se recunoaşte totuşi 
a fi controlul constituţionalităţii [6, 
p. 445], adică verificarea corespunde-
rii cu Constituţia legilor şi altor acte 
normative, a tratatelor internaţionale, 
a hotărîrilor şi activităţii demnitarilor, 
persoanelor cu funcţii de răspundere şi 
a organelor administraţiei publice, in-
clusiv şi a organelor judiciare. Contro-
lul constituţionalităţii realizat de către 
curţile constituţionale în sfera legislati-
vă, şi mai larg – normativă şi în cea de 
aplicare a dreptului, este considerată a 
fi o funcţie de restabilire (de protecţie) 
a justiţiei constituţionale orientată spre 
restabilirea constituţionalităţii, ordinii 
constituţionale [13, p. 203]. 

Volumul atribuţiilor curţilor consti-
tuţionale pentru realizarea controlului 
constituţionalităţii este diferit de la stat 
la stat.

Prin exercitarea funcţiei de control 
al constituţionalităţii în sfera legisla-
tivă (normativă) curţile constituţiona-
le concomitent contribuie la procesul 
legiferării atît în direcţia dezvoltării şi 
perfecţionării legislaţiei (prin atribuţi-
ile „negative” şi într-o anumită măsu-
ră „pozitive”), cît şi prin configurarea 
unor principii constituţionale pentru 
procesul legislativ. Recunoaşterea de 
către Curtea Constituţională a unei 
legi (a unor dispoziţii din lege) ca fi-
ind neconformă/contrară Constituţiei 
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presupune pierderea de către aceas-
ta a forţei sale juridice şi excluderea 
ei din sfera juridică. În acelaşi timp, 
curţile constituţionale pot face unele 
recomandări referitoare la noile regle-
mentări, indicînd caracterul, obiectul, 
conţinutul acestora. Poziţiile juridice 
ale Curţii Constituţionale cuprinse în 
hotărîrile acesteia reprezintă criteriile, 
parametrii unui „model” de reglemen-
tare pe viitor.

Este relevant în acest sens art. 79 
alin. (1) din Codul jurisdicţiei consti-
tuţionale [3], în baza căruia „Dacă la 
examinarea cauzei Curtea Constituţi-
onală constată existenţa unor lacune 
în legislaţie ce se datorează nereali-
zării unor prevederi ale Constituţiei, 
ea atrage atenţia organelor respective, 
printr-o adresă, asupra lichidării aces-
tor lacune” (pentru exemplu a vedea 
Hotărîrea Curţii Constituţionale a Re-
publicii Moldova nr. 22 din 05.09.2013 
[8]). Respectiv, este destul de evidentă 
contribuţia Curţii la completarea lacu-
nelor din legislaţie.

Privit din alt punct de vedere, con-
trolul constituţionalităţii hotărîrilor şi 
a acţiunilor înalţilor demnitari de stat, 
a organizării şi activităţii partidelor 
politice şi a altor asociaţii obşteşti, re-
alizat de către Curtea Constituţională, 
este orientat atît spre restabilirea con-
stituţionalităţii, cît şi în unele cazuri 
spre constatarea faptelor de încălcare 
a Constituţiei, a jurămîntului consti-
tuţional, comiterii de infracţiuni grave 
de către înalţii demnitari (preşedintele 
statului, prim-ministru etc.), activităţii 
anticonstituţionale a partidului politic 
sau a asociaţiei obşteşti, care serveşte 
drept temei pentru demiterea din func-
ţie, interzicerea sau sistarea activităţii 
partidului politic, a asociaţiei obşteşti. 
În ultimul caz curţile constituţiona-
le exercită şi o funcţie de sancţionare 
(Bulgaria, Armenia, Georgia, Moldo-
va, Slovacia etc.) [13, p. 205].

Studiind detaliat problema ro-
lului jurisdicţiei constituţionale la 
realizarea răspunderii constituţiona-
le, V. A. Vinogradov accentuează că 
aceasta contribuie la soluţionarea a 
numeroase probleme actuale de pro-
tecţie a Constituţiei, precum: asigură 

acţiunea normelor constituţionale şi 
sporeşte eficienţa protecţiei acestora, 
sporeşte influenţa normelor constitu-
ţionale asupra practicii constituţiona-
le, precum şi asigură respectul faţă de 
constituţie a subiecţilor raporturilor 
juridice de drept constituţional. Prin 
esenţa lor, curţile constituţionale sînt 
concentrate prioritar pe aplicarea 
sancţiunilor de restabilire (măsuri de 
protecţie). Cea mai răspîndită sancţi-
une constituţională aplicată de către 
aceste instituţii este recunoaşterea ne-
valabilităţii legilor ce contravin Con-
stituţiei statului [22, p. 89].

Prin urmare, se poate susţine că 
Curţii Constituţionale îi revine sarcina 
importantă de a fi şi instanţă de aplica-
re a măsurilor de răspundere constituţi-
onală [11, p. 17-20], fapt prin care i se 
accentuează valoarea şi rolul deosebit 
în protecţia Constituţiei şi asigurarea 
legalităţii constituţionale.

O altă funcţie a justiţiei constituţi-
onale este determinarea competenţei 
organelor puterii publice, delimitarea 
competenţei şi atribuţiilor între pute-
rea centrală şi cea locală în cazurile de 
conflict între acestea. Potrivit unor alte 
surse, funcţia dată este numită funcţie 
de garantare a realizării principiului 
separării puterilor, prin care Curtea 
Constituţională urmăreşte întotdeauna 
garantarea înfăptuirii separaţiei, echi-
librului puterilor în stat şi respectarea 
competenţelor ce sînt conferite dife-
ritelor organe ale statului. Totodată, 
Curtea Constituţională asigură respec-
tarea normelor constituţionale de către 
fiecare dintre cele trei puteri şi ea are o 
poziţie de superioritate faţă de acestea, 
deţinînd şi locul de arbitru între puteri 
[17, p. 1084].

În Republica Moldova anume după 
crearea Curţii Constituţionale (în aul 
1995) a apărut un mecanism real de 
protecţie a Constituţiei şi de prevenire 
a încălcării acesteia. Curtea constituţi-
onală a devenit un organ care în cores-
punde cu legea a primit dreptul de a 
restrînge activitatea puterii legislative 
şi executive, un organ ce pretinde la 
rolul de arbitru deosebit, atît în relaţiile 
dintre ramurile puterii, cît şi în relaţiile 
dintre stat şi cetăţean [28].

O funcţie prioritară a justiţiei con-
stituţionale este cea de protecţie a 
drepturilor şi libertăţilor omului şi 
cetăţeanului în baza plîngerilor cetă-
ţenilor şi a altor persoane, în baza se-
sizărilor făcute de instanţele judecăto-
reşti, a ombudsmanilor, a procuraturii 
în legătură cu verificarea constituţio-
nalităţii legilor şi a practicii de aplicare 
a dreptului prin care au fost încălcate 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi a 
altor persoane.

Luînd în consideraţie faptul că 
omul, drepturile şi libertăţile acestuia 
sînt declarate în constituţiile noilor de-
mocraţii ca fiind valori supreme, pro-
blema asigurării eficiente a protecţiei 
acestora capătă în prezent o importan-
ţă prioritară şi fundamentală. De aceea 
tot mai mult se insistă asupra învestirii 
curţilor constituţionale cu atribuţii de 
protecţie a drepturilor şi libertăţilor 
omului atît prin forme şi modalităţi 
indirecte, în cadrul procedurilor de 
interpretare a Constituţiei, controlului 
abstract al constituţionalităţii, cît şi 
nemijlocit în baza plîngerilor indivi-
duale. Evident, susţinem o asemenea 
poziţie considerînd-o necesară pentru 
Curtea Constituţională din Republica 
Moldova, precum şi pentru societatea 
noastră [15, p. 198; 14, p. 514].

În sistemul separaţiei puterilor, 
Curtea Constituţională este unicul su-
biect al puterii, menit să afle echilibrul 
optim dintre interesul public şi cel 
privat, să apere individul, societatea 
şi statul faţă de atentatele neînteme-
iate, să menţină o stare de protecţie şi 
siguranţă a statutului constituţional al 
tuturor şi fiecărui subiect al relaţiilor 
sociale şi juridice. Un asemenea mo-
ment decurge din însăşi competenţa 
constituţională a Curţii Constituţiona-
le ca unic organ învestit cu dreptul de 
a interpreta Constituţia şi a aprecia în 
baza acesteia a practicii de reglemen-
tare juridică şi de aplicare practică a 
normelor de drept [28].

În statele noilor democraţii, cur-
ţile constituţionale exercită şi unele 
funcţii suplimentare, intermediate prin 
aşa atribuţii ca: emiterea avizelor asu-
pra modificării constituţiei (Moldova, 
Ucraina etc.), confirmarea rezultatelor 
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alegerilor şefului de stat, a parlamen-
tului, rezultatelor referendumurilor 
(Armenia, Georgia, Moldova, Slova-
cia), constatarea circumstanţelor care 
justifică dizolvarea Parlamentului, de-
miterea Preşedintelui statului sau inte-
rimatul funcţiei de Preşedinte, precum 
şi imposibilitatea Preşedintelui de a-şi 
exercita atribuţiile mai mult de 60 de 
zile (Moldova) etc.

În general, activitatea curţilor con-
stituţionale din cadrul statelor noilor 
democraţii a avut un rol pozitiv în 
formarea instituţiilor democratice ale 
societăţii şi a statului de drept, în re-
alizarea principiului constituţional de 
respectare a drepturilor şi libertăţilor 
omului şi cetăţeanului, în consolidarea 
standardelor juridice internaţionale în 
sfera dată, în asigurarea suveranită-
ţii poporului în diferitele sale forme. 
Strategia hotărîrilor curţilor constitu-
ţionale este orientată spre confirmarea 
principiilor şi normelor de drept inter-
naţional [13, p. 206].

Justiţia constituţională din cadrul 
tinerelor democraţii tot mai mult de-
vine un mijloc puternic de dezvolta-
re dinamică şi stabilă a societăţii, de 
aprofundare a democraţiei şi asigurare 
a demnităţii umane [15, p. 198]. Cur-
ţile constituţionale au menirea de a nu 
admite concentrarea şi uzurparea pute-
rii de stat, de a asigura echilibrul dintre 
ramurile puterii, mecanismul frînelor şi 
contrabalanţelor, funcţionarea acestuia 
în baza dreptului şi a supremaţiei Con-
stituţiei în sistemul juridic. Prin esenţă, 
acesta formează conţinutul funcţiei so-
cial-politice a justiţiei constituţionale. 
În contextul caracterizării, ei tot mai 
mult se pune accentul pe funcţia de pa-
cificare (de arbitraj, împăcare) a curţii 
constituţionale, a posibilităţii ei ca prin 
mijloace juridico-constituţionale să 
soluţioneze conflictele politice, drept 
rezultat acestea prezentîndu-se ca fiind 
garanţi ai păcii politice, ai stabilităţii 
politice şi integrării societăţii.

Un rol enorm curţile constituţio-
nale îl au în formarea statului social 
şi a societăţii civile, bazate pe rela-
ţiile de proprietate privată şi econo-
mie de piaţă, antreprenoriatul liber şi 
libertatea concurenţei, în combinare 

cu protecţia socială a cetăţenilor, cu 
satisfacerea echitabilă a necesităţilor 
lor, momente ce formează conţinutul 
funcţiei socio-economice a justiţiei 
constituţionale.

Eficienţa activităţii curţilor consti-
tuţionale în mare parte depinde şi de 
modul cum realizează funcţia de or-
ganizare şi conducere internă. Un ele-
ment important din conţinutul acestei 
funcţii îl constituie studierea şi genera-
lizarea practicii justiţiei constituţiona-
le din statele contemporane, a experi-
enţei pozitive a curţilor constituţionale 
din statele aflate la aceeaşi etapă de 
dezvoltare. Este evidentă necesitatea 
unei colaborări bi- şi multilaterale din-
tre aceste instituţii, dezvoltarea căreia 
nu trebuie să depindă de factori politici 
sau ideologici.

Justiţiei constituţionale îi sînt recu-
noscute şi funcţia de cunoaştere, pro-
gnozare, de educare şi profilaxie, care 
se exprimă prin faptul că curţile con-
stituţionale formează noi poziţii juridi-
co-constituţionale, contribuie enorm la 
dezvoltarea teoriei generale a dreptului 
şi a celor ramurale, teoriei constituţiei, 
a dreptului constituţional, a constituţi-
onalismului în ansamblu, contribuie la 
educarea juridică a deputaţilor, persoa-
nelor cu funcţii de răspundere, a popu-
laţiei în general. 

În viziunea noastră, aceasta este o 
funcţie deosebit de importantă, ce nu 
trebuie neglijată sau subestimată. În 
context, precizăm că respectarea legii 
şi, respectiv, consolidarea legalităţii, 
este imposibilă fără educarea în socie-
tate a unei conştiinţe juridice şi culturi 
juridice [29, p. 199]. În cadrul acestui 
proces un loc distinct îi revine justi-
ţiei constituţionale, a cărei activitate 
de interpretare concretă şi abstractă 
trebuie să faciliteze înţelegerea nor-
melor constituţionale, trebuie să adu-
că sensul adevărat al acesteia nu doar 
la cunoştinţa profesionalilor, ci şi la 
cunoştinţa cetăţenilor de rînd. Anume 
de înţelegerea adecvată a normelor 
constituţionale, în mare parte depin-
de nivelul conştiinţei individuale sau 
sociale în cadrul statului, dezvoltarea 
căreia inevitabil va contribui la ridi-
carea nivelului de cultură juridică în 

societate şi, respectiv, la consolidarea 
regimului legalităţii [19, p. 11]. 

Activitatea Curţii Constituţionale 
de înfăptuire a justiţiei constituţionale 
în mod direct contribuie la dezvoltarea 
culturii juridice. Deoarece verificînd 
corespunderea actelor normative cu 
Constituţia, ea nu doar exclude din cir-
cuitul juridic actele neconstituţionale, 
dar şi contribuie la înlăturarea neajun-
surilor din practica creării dreptului şi 
aplicării acestuia, la ridicarea culturii 
juridice, inclusiv a conştiinţei juridice 
[21, p. 13-15].

Sub acest aspect, Curtea Constitu-
ţională este văzută ca un generator al 
ideologiei constituţionale, creator al 
unei noi culturi constituţionale, a noii 
concepţii constituţionale a individului 
şi societăţii (elementul ideologic al 
constituţionalismului) [20, p. 60].

În prezent, transformarea radicală a 
locului şi rolului Constituţiei şi a drep-
tului constituţional în cadrul societăţii 
democratice şi a statului de drept aflat 
în devenire este indi-solubil legată de 
educarea unei concepţii constituţionale 
şi a unei conştiinţe constituţionale co-
respunzătoare [23, p. 156]. Prin urma-
re, Curtea Constituţională nu doar ac-
tiv protejează Constituţia şi contribuie 
la asigurarea legalităţii constituţionale, 
dar şi dezvoltă dreptul constituţional 
[31, p. 111], inclusiv doctrina constitu-
ţională [15, p. 198].

Afirmarea Curţii Constituţionale 
în societata noastră – este unul din 
cele mai importante fenomene din is-
toria constituţionalismului autohton. 
Acesta a generat transformări profun-
de în gîndirea juridică şi, respectiv, în 
doctrină. La moment, dezvoltarea în 
continuare a teoriei juridico-constitu-
ţionale este imposibilă fără jurisdicţia 
constituţională. Justiţia constituţi-
onală a devenit un factor important 
al transformărilor din cadrul teoriei 
juridico-constituţionale, al renovării 
acesteia, al renunţării la dogmele te-
oretico-ideologice vechi. Respectiv, 
funcţionarea justiţiei constituţionale 
permite nu doar interpretarea Consti-
tuţiei şi a legilor, asigurarea legalităţii 
constituţionale, dar şi propagarea şi 
dezvoltarea doctrinei constituţionale, 
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ca element necesar al educaţiei juridi-
ce a cetăţenilor [30, p. 11-12].

Respectiv, conchidem că numai 
prin intermediul justiţiei constituţio-
nale, la moment este posibilă formarea 
unei anumite culturi constituţionale şi 
a conştiinţei constituţionale a cetăţe-
nilor şi societăţii, ca cerinţă necesară 
pentru asigurarea legalităţii constitu-
ţionale şi edificarea unui stat de drept 
real şi viabil.
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